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Vedlegg for byggesak nr. 1. 
Nabovarsel  for nybygg, rehabilitering og riving på gbnr 202/9, 478 og 620 
med adresse Strandgata 21, 6905 Florø, også kalt «Trovikkvartalet».  
 
Denne nabovarslingen utsendes sammen med høringen av forslaget til endring av gjeldende 
reguleringsplan (PlanID 20080107) for Trovikkvartalet. Forslaget til endring er utarbeidet av 
Ivestconsult AS.  
Den felles utsendelsen er i samsvar med Plan- og Bygningslovens §12-15. Denne framgangsmåten er 
valgt for at de berørte partene skal få en så god forståelse som mulig om effekten av 
reguleringsendringene og hvordan det konkrete byggeprosjektet blir.  
 
Trovikeiendommen fyller et sentralt sentrumskvartal Florø. Fram til 1990 tallet var dette et viktig 
element i sentrumsbebyggelsen som næringsbygg, og det var et viktig møtested for befolkningen. 
Etter mange år med forfall står kvartalet nå tomt. Forfallet er kommet så langt at bruk ikke lengre er 
mulig.  
Det søkes derfor nå om rammetillatelse for et prosjekt som har som målsetting å gjenskape et 
historisk kvartal. De viktige hjørnebyggene «Trovikhjørnet» skal tilbakeføres til sin opprinnelige 
arkitektur mot Strandgata.  Sjøhuset med gavl mot havnen skal rehabiliteres. Sentralt i kvartalet og 
mot torget bygges ny og dagsaktuell arkitektur.  
 
Byggegrenser. 
Prosjetet forholder seg til byggegrensene i endringsforslaget. Det betyr at kvartalet beholder et 
åpent gårdsrom inne i kvartalet. Det opprettholdes som et privat gårdsrom med det skal ikke sperres 
mot Strandgata. Formålet er å tilrettelegge for gangtrafikk gjennom kvartalet dersom 
naboeiendommen mot vest tilrettelegger for dette i framtida.       
 
Utforming av bygg. 
Verneverdig bebyggelse mot øvre Strandgata skal beholdes slik den er i dag. Fasaden blir en 
fullstendig rehabilitert fasade nøyaktig lik den eksisterende. Fasaden er digitalt scannet for å sikre 
det originale uttrykket.  
 
Verneverdig bebyggelse mot øst blir behandlet på samme måte som omtalt ovenfor. Her vil fasaden 
bli tilbakeført til sin opprinnelige utforming med krysspostvindu. 
 
Verneverdig bebyggelse mot sjøen skal heves og forskyves som omtalt i planbestemmelsene. Bygget 
skal beholde sitt særpreg som sjøhus. Eksisterende port og vindusåpninger beholdes. I tillegg 
kommer enkelte nye moderne vindu som er tilpasset byggets fasader.  
 
Nybygget sentralt på tomten skal forholde seg til planbegrepet byfornyelse. Nybygget får en 
moderne arkitektur med et tidsriktig uttrykk for vår tid. Arkitekturen er tilpasset det lokale 
bygningsmiljøet i skala, form og volum. Hovedvolumet på nybygget har tatt formen av nabobygget 
på andre siden av kaia, Hjørnevikbua. Dette er et spesielt viktig bygg i Florø sentrum. Formen med 
den asymmetriske gavlveggen er også typisk for alle sjøbuer med tilbygg, og den finnes i alle havner 
langs kysten. Når denne gavlformen løftes opp og danner nybyggets fasade mot torget oppstår et 
fint samspill med Hjørnevikbua. Formen dikterer møneretningen på nybygget som da blir øst-vest 
slik som på Hjørnevikbua. Dette er samme møneretning på det gamle bygget som blir revet.  
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Nybygget ivaretar fond-uttrykkene i gamle Kakebua med gavl mot kaia og gavl mot sjøen. 
I illustrasjonene som følger tiltaksøknaden vises disse to fond-elementene som klare fremstående 
bygningsvolum.  
 
Etasjetall. 
Den verneverdige bebyggelsen mot øst og sør opprettholdes med dagens etasjetall.  
Nybygget sentralt på tomten har 4 etasjer over bakkeplanet og en tilbaketrukket toppetasje. 
Den flyttede sjøbuen mot nord har to etasjer og loftsrom over svalgangsløsningen. 
 
Uteområder. 
Det blir felles uteområde i gårdsrommet på bakkeplanet og på taket av nybygget. Deler av 
uteområdet på taket får overbygg. 
Det skal tilrettelegges for leik i de felles uteområdene. Det blir etablert leikeutstyr. 
Det blir private uteområder på terrassene. Ett område på taket blir privatisert. 
 
Parkering. 
Det skal etableres parkering i kvartalet. Eksisterende innkjøring til gårdsrommet fra Strandgata 
beholdes. Fra gårdsrommet blir det innkjøring til parkeringsplasser på bakkeplanet og til en 
parkeringskjeller via en bilheis.  
Det blir felles sykkelparkering med inngang fra gårdsrommet. 
 
Inngangspartier. 
Det etableres innganger i nybygget fra torgplassen på Trovikkaia og fra gårdsrommet. 
Innganger til verneverdig bebyggelse mot øvre Strandgata blir som før. 
 
Tekniske anlegg. 
Alle tekniske fasiliteter har rom inne i bygget. Det er egne rom til el-forsyning, boss og 
luftbehandling.  
Det er ikke avklart om det skal bygges trafo i bygget. Dersom det blir krav til dette skal det inngå i 
bygningskroppen. 
 
Nye materialtyper. 
Det blir ikke montert reflekterende byggematerialer eller materialer med kraftige farger i nybygget 
andre steder enn på plan 1. Her etableres det store glassflater som i enkelte vinkler kan være 
reflekterende. Glassene monteres for å åpne utsikten fra Trovikkaia mot havna i vest. Denne 
utsikten er et viktig trivselstiltak i prosjektet.  
 
Kai / «blå promenade». 
Mot havna i nord bygges det en trebrygge/del av «den blå promenaden». 
Dette arealet er offentlig arael. 
 
 
For merknader til prosjektet vises det til høringsfristen 19. november. 
Er det spørsmål til prosjektet så ta kontakt på tlf. 57742745 eller via epost:  post@saltarkitekter.no. 
 
Florø 18.10.2019. 
Kjell Hareide 
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