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1 Sammendrag 
Planen gir anledning til å rive eksisterende bebyggelse og oppføre ny innen rammene i 
kommuneplanens arealdel. Bebyggelsen skal dekke de samme funksjonene som i dag; salg av biler 
med kontorer og bilverksted, samt bilutleie.  Det tillates også annen transport- eller lagerkrevende 
forretningsvirksomhet som ikke er kundeintensiv. Videre tillates rene kontorfunksjoner. 

Område BKB kan utbygges med inntil 100 % BYA, altså 4.480 m2 BYA. Med 3 etasjer, innen 
byggegrensen, gir dette teoretisk maksimalt 13.450 m2 BTA. Den faktiske utnyttelsen vil i praksis 
være ca. 7.500 m2 BTA (+ kjelleretasje på ca. 2.200 m2) slik skisseprosjektet viser. 

Ny bebyggelse kan oppføres med gesimshøyden inntil 12 m. Skisseprosjektet viser to fulle etasjer og 
én tilbaketrukket 3. etasje med en gesimshøyde på 11,5 m.  

Adkomstforholdene er som i dag. For første byggefase vil parkering være på bakkeplan. Ved full 
utbygging vil parkering være primært i kjelleretasjen.  

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å rive eksisterende bebyggelse og oppføre nybygg 
på eiendommene. Planområdet skal kunne bebygges innen rammene i kommuneplanens arealdel.  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller er Nymo Eiendommer AS, Påls vei 9, 8008 Bodø. 

Ansvarlig søker er BOARCH arkitekter a.s. 

Planområdet omfatter hele og deler av følgende gnr/bnr: 

Gnr./bnr  Eier 

138/3916  Nymo Eiendommer AS 
138/4066  Nymo Eiendommer AS 
138/716  Bodø Kommune 
138/3854  Bodø Kommune 

Planområdet omfatter Nymo Eiendommers to teiger og deler av Påls vei. Planens begrensning er vist 
på plankartet.  

2.4 Utbyggingsavtaler 
I oppstartannonsen er det kunngjort oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Nymo 
Eiendommer AS og Bodø kommune. 

2.5 Krav om konsekvensutredning  
Kommunen har i møte 19.09.2018 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning. 

Begrunnelse:  
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a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

Tiltaket er i tråd med overordnet plan og gir heller ingen vesentlig virkning for miljø eller samfunn. 

3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert og meldt berørte parter 11.10.2018 med frist 09.11.2018.  

Det er mottatt fire innspill til planarbeidet.  Disse er oppsummert og kommentert i kap. 9 nedenfor. 
Disse behandles videre slik: 

1. Statens vegvesen.  
Tas til orientering. 

2. Avinor 
Tas til etterretning. Kommentarer innarbeides i planforslaget. 

3. Naboer i Eirik Ofstad og Cecilie Strand på vegne av eiere i Haakon VII gt. 120, 122, 124, 126, 
128, 133 og 137. 
Tas til orientering.  

4. Nordland fylkeskommune 
Tas til orientering. Etterlyst referat fra oppstartmøte er publisert på Bodø kommunens 
nettside under Varsel planoppstart og høring planprogram. 

For øvrig følges plan- og bygningslovens generelle krav til medvirkning i planprosesser. Åpent møte i 
oppstartfasen ble ikke ansett som påkrevd. 

4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer  

• Fylkeskommunale planer  
Fylkesplan for Nordland. 2013-2025 Regional plan. 

Planen definerer mål, strategier og arealpolitiske retningslinjer for utviklingen i Nordland. Av særlig 
betydning for reguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13 er disse arealpolitiske retningslinjene: 

8.2. By- og tettstedsutvikling 

a) Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- 
og tettstedsstrukturene. 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming 
av fysiske tiltak. 

k) Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i 
gangavstand fra gode kollektivtilbud. 
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Fylkesdelplanen har som mål at arealforvaltningen skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer. 
Den gir også arealpolitiske retningslinjer for by- og tettstedsutvikling, naturressurser, kulturminner 
og landskap, næringsutvikling samt klima og klimatilpasning. 

• Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt av Bystyret 14.06.2018.  

Planbestemmelsene angir for sone 16.3: 

 Arealbruksformål: kombinert formål næring/forretning 
 U-grad: 100 % BYA 
 Gesimshøyde: 12 m.  

I § 13.7.2 for Plassmyra utenom handelsområdet er arealbruken presisert slik: 

«Næringsbebyggelse omfatter lager og industri. I tillegg tillates transport- eller lagerkrevende 
forretningsvirksomhet, såfremt den ikke er kundeintensiv.»  

Det er gitt følgende retningslinje:  

«Med transport- eller lagerkrevende forretningsvirksomhet menes eksempelvis 
trevare/byggevare og bilforretning.» 

 

Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger innen felt 16.3 og er regulert til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Det er ikke gjeldende detaljreguleringsplan for Påls vei 9-13.  

Plan ID 1196 Endret reguleringsplan for Plassmyra omfatter del av Påls vei som inngår i denne nye 
reguleringsplanen. Reguleringsendringen gjelder for krysset Børtindgt./Plassmyrveien. 
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4.3 Tilgrensende planer 
Plan ID 1243 Reguleringsplan for Børtindgata, vedtatt 27.06.2008. Reguleringsformålet er kjørevei. 

Plan ID 1013 Reguleringsplan for Påls vei 10-12, vedtatt 11.09.2008. Maks gesimshøyde 15 m og 
mulighet for én ekstra tilbaketrukket etasje, inntil 80 % av grunnflaten. Reguleringsformål er 
forretning/kontor/industri. 

Plan ID 1196-03 Reguleringsplan for Plassmyra og Bodø lufthavn, vedtatt 15.10.1992. 
Reguleringsformål er offentlig bebyggelse og kjørevei. 

Det er ikke kjent at det pågår planarbeider i nærområdet. 

 

Figur 2. Utsnitt fra kommunens nettportal med angivelse av gjeldende reguleringsplaner. Det er ikke gjeldende 
reguleringsplan for Påls vei 9-13. 
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4.4 Temaplaner 

   

Figur 3. Utsnitt av temakart 3 over støysoner. Planområdet markert med rød sirkel. Planområdet ligger i gul flystøysone. 

I kommuneplanens arealdel berøres planområdet av disse temaplanene: 

Temakart 3. Støysoner for Riksvei, Jernbane og flyplass. 

Planområdet ligger i gul flystøysone, og gul trafikkstøysone fra Rv 80/Olav V gt., hensynssone H 220, 
se utsnitt av temakartet over.  

Temakart 7. Parkering og utearealer 

Planområdet ligger i sone B.  

§ 3.2. Parkeringsbestemmelser. Sone B 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 
Næringsparkering    
Industri/verksted/lager 100 m2 BRA 0,5 – 1 0,5 

 
To tall angir minimums- og maksimumskrav, ett tall angir kun minimumskrav. 

§ 3.3.1 Bilparkering 

Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for 
forflytningshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedinngang.  
Minimumsmål for denne typen biloppstillingsplasser skal være bredde 4,5 m og lengde 6,0 m, 
og for langsgående plasser bredde 4,0 m og lengde 6,5 m. 
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§ 3.5 Næringsparkering 

I tillegg til parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser 
for varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. At kravet er 
oppfylt skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. 

Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i én virksomhetskategori, skal den kategori som 
ligner mest med henblikk på transportgenerering og drift legges til grunn. 

Ved utbygging til forretning/kjøpesenter og tjenesteyting/serviceformål med flere enn 7 
parkeringsplasser, kan maksimalt 20 % av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå i 
sone B. 

For næringsbygg legges det inn et minimumskrav om at 20 % av parkeringsplassene for 
ansatte skal være ladeplasser for elbil. Det skal tilrettelegges for oppgradering til 50 %. 

§ 5.9.1 Generelle krav til arealbruk av næringsarealer 

Formål 

For områder avsatt til industri/lager, skal kontordelen tilknyttet dette være underordnet 
hovedformålet og ha en funksjonell tilknytning til dette. Med dette menes at andelen 
kontorflate skal være mindre enn arealet på bakkeplan til Lager/Industri for hver virksomhet i 
bygget. For spesielle virksomheter med dokumentert behov for utvendig lagerplass av annet 
enn kjøretøy, kan dette bli regnet som lager. 

Varelevering 

Det skal sikres gode trafikksikre forhold for varelevering. Varelevering skal skje på egen 
eiendom. Alminnelig varetransport må sikres mot at det oppstår farlige situasjoner og slik at 
myke trafikanter og sjåførens arbeidsmiljø ivaretas på en god måte. Det vises til teknisk 
forskrifts krav til utforming, adkomst, parkering, oppstillingsplass og varemottak. 

Temakart 9. Bydeler 

Planområdet ligger i Sentrum.  

Temakart 13. Byggerestriksjoner og hinderflater 

Innen planområdet kan det oppføres bebyggelse inntil kote + 52,0.  

Temakart 14. Byutviklingsområdet 

Planområdet ligger innen Byutviklingsområdet.  

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Mest aktuell for denne planen er 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

5.1.1 Beliggenhet  

 

Figur 4. Planområdet markert med rød ellipse. Planområdet ligger vest for Flymuseet, nær Olav V gt. Kart fra kommunens 
nettportal.  

 

Figur 5. Planområdet markert med stiplet linje. Kart fra kommunens nettportal. 
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Planområdet ligger ved Plassmyra, mellom Olav V gate og Haakon VII gate, vest for Norsk 
Luftfartsmuseum.   

5.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planavgrensningen følger eiendomsgrensene mot nord og vest. Mot øst og syd er planavgrensningen 
mot tilliggende reguleringsplaner og midtlinje i Påls vei. 

Planområdet er på totalt 6,01 daa. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

5.2.1 Stedets karakter, struktur og estetikk/byform 
Området er dominert av lettere industribygninger og forretningsbygg i én, to og tre etasjer. Denne 
bebyggelsen ligger som et belte langs Olav V gate.  

Nord for planområdet, langs Haakon VII gate er det to-etasjes boligbebyggelse med lav 
utnyttelsesgrad. Dette boligbeltet er skjermet mot industri-bebyggelsen med et 13,5 m bredt 
grøntbelte med relativt store trær, se fig. 8. Dette grøntbeltet er lagt inn som skille mellom industri 
og boligbebyggelse i den opprinnelige reguleringsplanen. Grøntbeltet inngår ikke i kommuneplanens 
oversikt over parker eller rekreasjon. 

Området oppleves som en bebyggelse strukturert langs et gatesystem. Større, åpne 
parkeringsplasser forstyrrer denne visuelle opplevelsen slik at gateløpene oppløses noe. Gatekrysset 
Påls vei/Børtindgata er i denne sammenhengen noe utflytende.  

Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 

 

 

Figur 6. Planområdet sett fra krysset Påls vei/Børtindgata, sett mot NV. Utbyggings fase 1 tar sikte på å erstatte de to 
nærmeste bygningene med nybygg. Påls vei 13 nærmest. Foto Gisle Jakhelln juli 2018. 
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Figur 7. Påls vei sett mot vest. Planområdet nærmest, til høyre, med parkerte biler. Foto Gisle Jakhelln juli 2018. 

 

Figur 8. Grønt felt mellom planområdet til venstre og boligområde til høyre. Sett fra Børtindgata, mot vest. Foto Gisle 
Jakhelln juli 2018. 

 

Figur 9. Grønt felt mot boligområdet nordenfor. Sett fra parkeringsområdet ved Påls vei 9. Foto Gisle Jakhelln juli 2018. 
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Figur 10. Børtindgata sett mot syd, mot Påls vei. Planområdet nærmest, til høyre. Foto Gisle Jakhelln juli 2018. 

 

Figur 11. Påls vei 9 sett fra vest med parkering for bilutleie. Bygningen har porter til bilverksted i nordre del og vaskehall 
midt på bygget. Foto Gisle Jakhelln juli 2018. 

5.2.2 Eksisterende bebyggelse 
På planområdet står det i dag tre bygninger med forskjellig karakter og alder.  

Påls vei 9, midt i planområdet, er et betongelementbygg i to etasjer. Bygget inneholder bilverksted, 
vaskehall og kontorer. Her er det kontorer for bilutleiefirmaer. 

Påls vei 11, østenfor, er en «rubbhall», et midlertidig bygg i én etasje. Bygget inneholder lager for 
bilfirmaet. 

Påls vei 13, lengst øst, nærmest Børtindgata, er en enkel trebygning i én etasje. Bygningen inneholder 
utstillingslokaler for bilfirmaet.  

5.4 Landskap  
Planområdet er flatt.  

Her er gode solforhold. Området er ikke spesielt utsatt for de sterke vindene, men her kan være 
snedrift ved østavind.  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Her er ingen spesielle kulturminner eller kulturmiljøer.  

Som det fremgår av kartutsnittet fra 1944, se figur nedenfor, ligger planområdet hvor det under 2. 
verdenskrig var bygget en flystripe. Denne var bygget av plank. «Flyplassplanken» ble fjernet etter 
krigen. Det er derfor svært lite sannsynlig at her er gjenstander eller bygningsrester fra krigens dager. 

 

Figur 12. Utsnitt fra tyske kart 2510, fra 1944. Planområdet markert med rød sirkel, midt på rullebanen. 

5.6 Naturverdier  
Ved befaring er her ikke avdekket noen truede arter eller naturtyper i tilknytning til planområdet. 
Planområdet er fullt ubygget/opparbeidet i dag og her er følgelig ingen naturelementer innen 
området.  

Naturdatabase https://kart.naturbase.no/ viser ingen observasjoner av nær truede arter i 
planområdet: 

Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder 
eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

For det tilstøtende parkdraget nordenfor planområdet er det heller ingen slike observasjoner. 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet er fullt ubygget/opparbeidet i dag.  Her er ingen rekreasjonsverdi.  

5.8 Landbruk 
Her er ingen mark for landbruksdrift. 
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5.9 Trafikkforhold 

5.9.1 Kjøreatkomst  
Kjøreadkomst til Påls vei er fra Børtindgata som igjen har adkomst fra Olav V gate eller 
Hålogalandsgata.  

5.9.2 Vegsystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon 
Det foreligger ikke trafikkmålinger for Påls vei. Børtindgata, målt ved nr. 12, har ÅDT 3450 (2012). 

Olav V gate har en trafikkmengde på ÅDT 11440 i dette området (målt 2006). Det er gang- og 
sykkelvei langs gatens nordside.  

Det er skiltet 30 km/t både for Børtindgata og Påls vei.  

 

Figur 13. Utsnitt fra Statens vegvesens kartoversikt over trafikkulykker. 
wttps://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:570,filter:(~),farge:'0_0))/@474659,7462281,16 

Statens vegvesen har oversikt over registrerte trafikkulykker på sin nettportal.  Det er registrert én 
ulykke i krysset Påls vei/Børtindgata med én lettere skade. De øvrige ulykkene i nærheten er i Olav V 
gt.  

5.9.3 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
For syklende er det god adkomst til området med gang- og sykkelveien langs Olav V gt. Haakon VII 
gate er en fremtidig sykkelgate. 
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Figur 14. Sykkelveinett. Kommuneplanens arealdel. Rød: eksisterende ruter. Blå: langsiktig sykkelveinett. Planområdet 
markert med grønn sirkel. 

5.9.4 Kollektivtilbud 

  

 

Figur 15. Linjekart for buss Bodø 2017. Nærmeste busstopp er Luftfartsmuseet, buss linje 3. 

Buss kjører i Olav V gt. Nærmeste bussholdeplass er h.h.v. 100 og 200 m syd for planområdet, i Olav 
V gt, med busstopp Luftfartsmuseet.  
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5.10 Barns interesser 
Planområdene representerer ikke et verdifullt område for barn og unge. Området er i dag fullt 
utbygd med bygninger og parkeringsplasser. Det finnes egnede områder for lek og opphold for 
boliganleggene i nærheten. 

5.11 Sosial infrastruktur 
Temaet er ikke relevant for de næringsformål som skal etableres her.  

Det er gangavstand til dagligvareforretninger, treningstilbud og fritidstilbud som kafé i gangavstand. 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Planområdet er flatt og det er enkel forbindelse med tilliggende gater.  

Til bussholdeplassen i Olav V gate er flatt og fortau i Børtindgata og Olav V gate.  

5.13 Teknisk infrastruktur 
 

5.13.1 Vann og avløp 

  

Figur 16. Vann og avløpsledninger. Fra kommunens nettportal. 

100 mm vannledninger ligger i Påls vei og Børtindgata. 200 mm avløpsledning ligger i Påls vei. 150 
mm overvannsledning ligger mot krysset Påls vei/Børtindgata.  

5.13.2 Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Fra Nordlandsnett har vi mottatt oversikt over el-anlegg i området, se figur nedenfor. Høyspent kabel 
ligger i Påls vei og i Børtindgata. Lavspent kabel ligger nordenfor området og forsyner eksisterende 
anlegg i Påls vei 9, 11 og 13. Gatelys i Påls vei får tilførsel fra kabel langs gaten.  

Kommuneplanens arealdel  

«§ 5.1.1 Energiløsning  
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Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilknytningsplikt til fjernvarmenettet når 
konsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres på konsesjonsvilkår. Tilknytningsplikten 
gjelder både for private og offentlige bygg. Tilknytningsplikten gjelder ikke for 
oppføring/hovedombygging av enebolig, rekkehus samt annen bygning som har mindre enn 
500 m² oppvarmet bruksareal. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det 
dokumenteres at alternative løsninger vil være miljømessig bedre. Dokumentasjonen må 
være basert på internasjonale godkjente standarder. 

For bygg med tilknytningsplikt skal igangsettingstillatelse ikke gis før det er dokumentert at 
avtale om tilknytning er inngått.» 

Fjernvarmenett er ikke ført frem til området. Nærmeste ledning ligger i Gamle Riksvei, ca. 550 
østenfor, se figur nedenfor. 

 

Figur 17. Oversikt over el-anlegg i området. Fra Nordlandsnett.   
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Figur 18. Fjernvarme konsesjonsområde og hovedtrasé for fjernvarme (blå strek). Planområdet markert med rød pil. Fra BE 
Varme AS hjemmeside. 

 

5.14 Grunnforhold 

5.14.1 Stabilitetsforhold 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet. Det regnes med at her er 
anslagsvis 0,5 m matjord på «bodøleire». Leiren er stabil ved gravedybde inntil ca. 3 m, men for 
dypere graving kan det risikeres at leiren blir kvikk og byggegrop må spuntes.  

5.14.2 Radon 
Her er moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. Se figur nedenfor. 

5.14.3 Ledninger 
El-kabler ligger innen planområdet slik det fremgår av figur over.  

5.14.4 Evt. rasfare 
Her er ikke rasfare. 
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Figur 19. Radon aktsomhetskart. Planområdet markert med rød «nål». Gul: moderat til liten aktsomhetsgrad. Grå: usikker 
aktsomhetsgrad. Kilde http://geo.ngu.no/kart/radon/. 

5.15 Støyforhold 
Planområdet ligger i gul flystøysone, og gul trafikkstøysone fra Rv 80/Olav V gt., hensynssone H 220, 
se figur 3 foran. 

5.16 Luftforurensing 
Det er registrert forurensning langs Olav V gate fra biltrafikk i enkelte perioder ved stille vær. Det 
antas at slik forurensning ikke sprer seg til planområdet. Det er ikke annen luftforurensning her.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Analysen viser at her er ingen alvorlige risikoområder. Det anbefales ingen spesielle avbøtende tiltak. 
 
Det vises ellers til ROS-analysen, pkt. 8.14.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 
 

 

Figur 20. Plankart 

  

 

Figur 21. Plankart  
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6.1 Planlagt arealbruk 
Planen legger til rette for utbygging av området til kombinert næringsformål: forretning/kontor/ 
industri, med inntil ca. 10.000 m2 BTA nybygg (innen bestemmelsenes maks utnyttelsesgrad på 100 % 
BYA). 

6.1.1 Reguleringsformål 
 

Rp-kode
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
BKB forretning/kontor/industri 1811 5,19         daa
 
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
o_SKV Kjørevei 2011 0,67       
o_SVT Annen veigrunn - tekniske anlegg 2018 0,15       0,82         daa

§12-6 - Hensynssone - sikringssone
Frisiktsone H 140 0,06        daa

Samlet 6,01        daa 0,06        daa
 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 

 BKB Forretning/kontor/industri  

Det legges til rette for bebyggelse som vil kunne ha flere funksjoner og flere leietakere. Første 
byggefase, østre del av området, vil dekke de samme funksjonene som i dag: salg av biler med 
kontorer og bilverksted, samt bilutleie.  

Det tillates også annen transport- eller lagerkrevende forretningsvirksomhet som ikke er 
kundeintensiv. Det vil også kunne være kontorer.  

For bebyggelsen vil det være parkering i kjeller og på bakkeplan. 

§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 o_SKV Kjørevei (2011) 

SKV er eksisterende Påls vei. Her gjøres ingen endringer. 

 o_SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg (2018) 

SVT er grøft/grøntfelt langs Påls vei og i krysset mot Børtindgata.  

§ 12-6. Hensynssone - sikringssone 

 Frisiktsoner H140 

Frisiktssone gjelder i veikrysset Påls vei/Børtindgata. 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Første fase av utbyggingen planlegges for østre del av området. Her rives de to østre bygningene, 
Påls vei 11 og Påls vei 13 (rubbhall og stålbygning). Det oppføres et nytt bygg hvor deler får 
mesaninetasje. Påls vei 9 beholdes slik den er i dag.  

Vestre, ubebygde del, skal kunne bebygges senere, fase to. 

 

Figur 22. Illustrasjonsplan/situasjonsplan for første fase av utbyggingen, i østre del av området. Vestre del beholdes som i 
dag med parkering og innkjøring til verksteder og vaskehall. Tegning BOARCH arkitekter as juli 2018.  
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Figur 23. Nybygg for Nymo Bil sett fra krysset Olav V gate/Børtindgata. Skisseprosjekt. Tegning BOARCH arkitekter a.s juli 
2018. 

 

 
 
Figur 24. Aksonometri av første byggefase, sett mot NV. Skisseprosjekt. Tegning BOARCH arkitekter a.s juli 2018. 
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Figur 25. Illustrasjonsplan/situasjonsplan for full utbyggingen. I vest nedkjøring til parkering i kjeller. Tegning BOARCH 
arkitekter as oktober 2018. 

 

 

Figur 26. Illustrerende snitt skisseprosjekt. Tegning BOARCH arkitekter a.s oktober 2018. 
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Figur 27. Skyggediagram for full utbygging på planområdet. Tegning BOARCH arkitekter a.s nov. 2018. 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
For planområde gis bebyggelsen en gesimshøyde på inntil 12 m. Dette er i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser, se pkt. 4.1 foran.  

En gesimshøyde på 12 m gir et tre-etasjes bygg. Skisseprosjektet viser to fulle etasjer og én 
tilbaketrukket 3. etasje med en gesimshøyde på 11,5 m.  

Bebyggelse høyere enn 1/35 del av avstanden fra c/l rullebane kan forårsake turbulens for 
flybevegelser. Avinor vil gjøre en forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter og skal godkjenne 
tiltaket før igangsetting. Avstanden til c/l rullebane er 402 m. 1/35 del tilsvarer en byggehøyde på 
11,5 m.  

Reguleringsbestemmelsene gir adgang til at trapperom/heis og teknisk rom kan stikke opp over 
maksimal gesimshøyde.  

6.3.2 Grad av utnytting  
Område BKB kan utbygges med inntil 100 % BYA, altså 4.480 m2 BYA. Med 3 etasjer, innen 
byggegrensen, gir dette teoretisk maksimalt 13.450 m2 BTA. Den faktiske utnyttelsen vil i praksis 
være ca. 7.500 m2 BTA (+ kjelleretasje på ca. 2.200 m2) slik skisseprosjektet viser. 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Som gjennomgått foran er det skissert en utbygging på ca. 7.500 m2 BRA til næringsvirksomhet. 

Området er regulert til kombinert forretning/kontor/industri.  
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Beregning av antall arbeidsplasser er usikker etter som her vil kunne være forretningsvirksomhet og 
kontorer i tillegg til verksted og salgslokaler.  

For første byggefase regnes med at her vil være 16 arbeidsplasser (Nymo Bil AS og Nord-Norsk 
Bilutleie AS).  

For full utbygging med et grovt anslag på 15 m2 pr. kontorarbeidsplass og 100 m2 pr. arbeidsplass i 
verksted/forretning anslås maksimalt ca. 250 arbeidsplasser.  

6.5 Parkering 
Krav til parkering følger kommuneplanens bestemmelser. Planområdet er i sone B.  

Til kontorformål med mer enn 7 parkeringsplasser kan maks 15 % av tomtearealet benyttes til 
parkering på terrengnivå. Øvrige plasser legges enten under bakken eller i parkeringsanlegg. 

Til tjenesteyting/serviceformål med flere enn 7 parkeringsplasser kan maks 20 % av tomtearealet kan 
benyttes til parkering på terrengnivå. 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning eller på fellesareal 
(fellesanlegg) innenfor en avstand på maksimum 250 m fra aktuell bygning.  

Virksomhet Enhet Bil min Bil max Sykkel Tomteareal Max. areal til parkering
Krav
Kontor 100 m2 BRA 0,8 1,5 2 15 %  maks. på bakkeplan
Forretning, dagligvare 100 m2 BRA 1,5 3 1,5 20 %  maks. på bakkeplan
Industri/verksted/lager 100 m2 BRA 0,5 1 0,5 15 %  maks. på bakkeplan

5 186            m2 % av nettoareal

Område BKB m2 

Kontor 4 500              36          68          90          5 186            778      m2 maks på bakken
Forretning, dagligvarer 1 500              23 45 23          1 037  m2 maks på bakken
Industri/verksted/lager 1 500              8 15 8            778      m2 maks på bakken
Totalt 66 128 120 2 593  tilsvarer 

104         bilplasser
 

Bilparkering er i dag på bakkeplan. Det er i dag 104 oppmerkede parkeringsplasser på området 
hvorav 79 på vestre parkeringsområde. 

I tråd med kommuneplanens arealdel skal en større del av parkering skje under bakken eller i 
parkeringshus. Som bilforretning og bilverksted er her andre krav til bakkeparkering enn ordinær 
næringsvirksomhet.  

For første utbyggingsfase vil vestre parkeringsområde opprettholdes.  

For full utbygging vil det bygges parkeringskjeller i én etasje. Her vil det være plass til anslagsvis 80 
bilplasser og 120 sykkelplasser. Bakkeparkering vil reduseres til 44 p-plasser.  

Overskuddsmasser fra gravearbeidene tilstrebes brukt i nærområdet, evt. levert til godkjent deponi. 
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6.6 Tilknytning til infrastruktur  
El-kraft, vann og avløp tilknyttes anlegg inntil utbyggingsfeltene, se pkt. 5.13 foran.  

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 
Adkomst til planområdet vil være som i dag, fra Påls vei.  

Fra overordnet veinett vil den enkleste adkomsten være fra Olav V gate, via Børtindgata og inn i Påls 
vei. 

6.7.2 Utforming av veger 
Her er ingen nye veier innen planområdet, bare eksisterende veier. 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Tilgjengeligheten er god, som beskrevet under pkt. 5.9. 

Reguleringsbestemmelsene angir krav til sykkeloppstillingsplasser, se pkt. 6.5. Samlet er det anslått 
et behov på inntil 120 plasser. Det er plass til å etablere innvendige sykkelparkeringer.  

6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Avkjørsel fra Påls vei er angitt med piler på plankartet og kan endres noe i forbindelse med 
byggesaken (søknad om rammetillatelse). 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Det er ikke planlagt offentlige anlegg. Eksisterende offentlige kjørevei og fortau inngår i planen. 

6.9 Miljøoppfølging 
Reguleringsbestemmelsene angir krav om tilkobling til fjernvarme dersom ledningsnettet blir 
utbygget, se pkt. 5.13.  

6.10 Universell utforming 
Universell utforming skal imøtekommes for all utbygging i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk. 
Utvendig skal evt. ramper ha en stigning på max. 1:20 og for øvrig i h.h.t. byggeforskriftene. 

6.11 Uteoppholdsareal 
For forretning- og kontorfunksjoner er det ikke krav om uteoppholdsarealer. Det vil imidlertid legges 
til rette for beplantning og grøntområder utenom kjørefeltene.   

Her er ingen gjennomgående gangveier i planområdet.  

Reguleringsbestemmelsene krever utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om rammetillatelse.  

6.13 Kollektivtilbud 
Buss kjører i Olav V gate. Nærmeste bussholdeplass er hhv. 100 og 200 m syd for planområdet, se 
pkt. 5.9. 
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6.14 Kulturminner 
Etter som her ikke er registrert kulturminner vil planen bare ta generelle forbehold i bestemmelsene 
for gravearbeider. 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
I forbindelse med utbygging av eiendommen må VA-plan godkjennes av Byteknikk.  Tilknytning for 
avløp vil være i Påls vei og for vannledning på eiendommen nordenfor. 

6.17 Plan for avfallshenting/søppelsug 
Plan for avfallshenting skal avklares med Iris Salten. Der det er formålstjenlig skal det etableres 
undergrunnsanlegg. 

6.18 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
ROS-analysen viser at her er ingen alvorlige risikoområder. Det anbefales ingen spesielle avbøtende 
tiltak. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

 Utomhusplan skal være utarbeidet, jfr. § 2.10. 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

 Tiltaksplan for anleggsfasen skal være godkjent, jfr. § 2.9.  
 Belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene skal være godkjent av Avinor. Planen skal 

også omhandle anleggsfasen, jfr. § 3.1.8. 
 Detaljplan for offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen 

skal være skriftlig godkjent av Byteknikk.  
 For bygg med tilknytningsplikt til fjernvarme i h.h.t. § 2.6 skal igangsettingstillatelse ikke gis 

før det er dokumentert at avtale om tilknytning er inngått. 
 Nødvendig offentlig infrastruktur være opparbeidet eller sikret opparbeidet. 
 Det skal gjøres kartlegging av mulig forurensing i grunnen, og det stilles krav om en 

tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap.2. 
Tiltaksplan skal være godkjent av Byteknikk før det gis igangsettingstillatelse. 

Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis skal følgende foreligge/være ferdig 
opparbeidet: 

 Parkering skal være ferdigstilt i h.h.t. rammetillatelse før brukstillatelse kan gis.  
 Før det kan gis ferdigattest for anlegg på bakken skal hele anlegget være ferdig i henhold til 

godkjent illustrasjonsplan. Brukstillatelse for deler av anlegget kan godkjennes så fremt det 
har en naturlig avgrensing og er ferdigstilt i henhold til gitte tillatelser. 

 Offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen skal være 
opparbeidet. 

 Eventuell tilkopling til fjernvarme 

7 Konsekvensutredning 
Som beskrevet under pkt. 2.5 foran: 
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Kommunen har i møte 19.09.2018 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning. 

Begrunnelse:  

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

Tiltaket er i tråd med overordnet plan og gir heller ingen vesentlig virkning for miljø eller samfunn. 
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 
avbøtende tiltak beskrives 

8.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Her er ingen nye momenter. 

8.2 Landskap 
Planområdet er lite i dette bylandskapet. Planforslaget gir ingen endringer til dette. 

8.3 Stedets karakter 
Planforslaget endrer ikke karakteren i området rundt planområdet. Planforslaget viderefører temaet 
med bygninger i en åpen bystruktur.  

8.4 Byform og estetikk 
Det er i planforslaget lagt vekt på høy kvalitet på bygningsutforming og plassdannelser. Planforslaget 
tar sikte på å heve kvaliteten i området. 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Innen planområdet er det ingen elementer i sammenheng med kulturminner. Nærheten til Norsk 
Luftfartsmuseum styrker nødvendigheten av høy arkitektonisk kvalitet innen planområdet. 

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Det er innhentet kunnskap om naturmangfoldet i planområdet både fra tilgjengelige databaser og 
gjennom synfaring. Behovet for kunnskap skal tilpasses saken. For de områdene som blir endret 
gjennom planframlegget er det tilfredsstillende kunnskap om naturmangfoldet og hvordan dette blir 
berørt av de foreslåtte endringene. 

§ 9 Føre-var prinsippet 

Føre-var prinsippet må legge vekt på om det er usikkerhet om verdiene i området eller hvordan disse 
blir berørt av tiltaket.  
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Her er ingen spesiell natur i området idet planområdet allerede er fullt utbygget.  Det er ikke 
observert truede arter, hverken av fugl eller planter i området. Vi kan derfor ikke se at tiltakene vil 
kunne medfører alvorlig skade på noen arter. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Dette tiltaket innebærer ingen endring i området. Området er i sin nåværende tilstand ikke preget av 
naturinngrep. Den samlede belastningen på økosystemet vil bli omtrent uendret etter at tiltaket er 
gjennomført. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringing skal bæres av tiltakshaver 

Det er ikke kommet frem behov for avbøtende tiltak som gjelder naturmangfoldet i planområdet. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Samfunnsinteressene knyttet til bebyggelsen vil dominere naturverdiene i området, idet her er 
minimale naturverdier. Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid 
gjeldende lover og forskrifter. 

8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Her er ingen rekreasjonsverdi. Planforslaget gir ingen endringer på dette punktet. Området ligger 
mellom utbygde næringsområder.  

8.8 Uteområder 
Her er ingen endringer på dagens situasjon. 

8.9 Trafikkforhold 
Påls vei er en kort gate med få virksomheter. Det foreligger ikke målinger, men gata antas å ha liten 
trafikk. Gata er gjennomgående med forbindelse til Olav V gate via Børtindgata og til Haakon VII gate 
via Kariveien. Første utbyggingsfase vil ikke føre til trafikkøkning, mens det ved full utbygging i 
fremtiden antakelig blir økt biltrafikk. Det er ikke gjort beregning for avvikling i kryss, men det er lite 
sannsynlig at det fører til avviklingsproblemer. Det er dessuten alternative ruter. 

Tomta ligger nær bussholdeplass, slik at det også ligger godt til rette for å bruke buss til og fra jobb 
for ansatte. 

8.10 Barns interesser 
Utbyggingen berører ikke arealer tilrettelagt for barn og unge.  

8.12 Universell tilgjengelighet 
Krav til detaljutforming av inngangssoner, parkeringsplasser mm følger gjeldende byggeforskrifter og 
vil ligge til grunn for all detaljering av området. 

Planområdet er flatt og de tilstøtende adkomstveier er på samme nivå. Her er god tilgjengelighet for 
UU. 
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8.13 Energibehov – energiforbruk 
Med grunnlag i ENOVAs byggstatistikk 20161 vil utbygging til kontorformål kreve investert ca. 180 
kwh/m2 BRA og lett industri/verksteder 235 kwh/m2. Dette gir for planområdet ca. 1.400.000 kwh 
ved full utbygging. 

8.14 ROS 
Sammendrag med anbefalinger 
Analysen viser at her er ingen alvorlige risikoområder.  
 
Oppsummerende tabell - samlet risikovurdering 

Virkning: 
Ubetydelig 1 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Svært alvorlig 4 

Sannsynlighet: 
Svært sannsynlig 4     
Sannsynlig 3 7    
Mindre sannsynlig 2     
Lite sannsynlig 1     

 

7: Vindutsatt 

Det anbefales følgende tiltak: Ingen spesielle avbøtende tiltak.  

8.16 Teknisk infrastruktur 
Kommunaltekniske anlegg i grunnen langs Påls vei og Børtindgata. Dette er nærmere omtalt i kapittel 
5.13. 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
En utbyggingsavtale mellom Bodø kommune og utbyggerne vil håndtere forholdet med tilpasning til 
de offentlige anlegg som veier, fortau mv.  

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Utbyggingen av planområdet vil gi grunnlag for økt næringsaktivitet. Dette vil gi positive 
ringvirkninger i bydelen.  

8.19 Interessemotsetninger 
Det er ikke registrert interessemotsetninger ut over at boligbebyggelsen nordenfor planområdet 
helst så at her ikke ble bygget høyere enn i dag (gesimshøyde 8,0 m). 

8.20 Avveining av virkninger 
Planforslaget gir ingen vesentlige endringer ut over dagens situasjon i forhold til trafikk og type 
bebyggelse. Nybygg vil gi området høyere estetiske kvaliteter.  

 

                                                             
1 http://www.enova.no 
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9 Innkomne innspill 

9.1 Merknader 
Vi har mottatt disse uttalelsene innen fristen 09.11.2018 til melding om planoppstart: 

1. Statens vegvesen 
Brev datert 23.10.2018.  

Ingen merknader. 

Vår kommentar: 
Tas til orientering. Kommentarer til barn- og unges interesser innarbeides i planforslaget. 

 
2. Avinor 

Brev datert 26.10.2018 

1 Påpeker at planområdet ligger ca. 658-775 m nordøst for landingsterskel til bane 25 (fra øst) 
ved Bodø lufthavn.  

2 Høyderestriksjonsflater/hinderflater 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor sideflaten, som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 
restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for lufthavnen, hjemlet i EASA-krav CS ADR-DSN.H.430 og CS 
ADR-DSN.J.480, gjeldende fra 01.09.2015. 

Restriksjonshøyden ligger på kote 44 meter over havet (moh) i Påls vei og stiger lineært nordover 
med 14,3 % til kote 52 moh i nordre ende av planområdet. 

Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på kote 15 – 16 moh. Det må for hvert 
utbyggingsformål innenfor planområdet legges inn en maksimal tillatt byggehøyde som ikke er i 
konflikt med sideflaten (hinderflate). 

Avinor ber om at det i planbestemmelsene tas med et punkt om bruk av kraner (med formulert 
tekstforslag). Det vises også til regelverk for rapportering. 

3 Byggerestriksjoner 

Avinor viser til § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-
1 av 27.06.2011. 

Vedrørende bruk av kran til oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet tillates bruk av 
mobilkran med kranarm opp til 20 meter over terreng uten separat krav til radioteknisk  
vurdering. 

Avinor ber om at det i planbestemmelsene tas med et punkt om krav til radiotekniske 
vurderinger (med formulert tekstforslag).  

4 Farlig eller villedende belysning 

Det vises til EASA-krav som gjelder ved innflyvning til lufthavnen fra øst.  
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Avinor ber om at det i planbestemmelsene tas med et punkt om farlig eller villedende belysning 
(med formulert tekstforslag).  

5 Turbulensvurderinger 

Erfaring tilsier at større bygg/anlegg mv. ikke bør ha en høyde over eksisterende terreng som er 
større enn 1/35 av avstanden til rullebanens senterlinje. Dersom denne høyden overskrides, må 
tiltaket vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp av en turbulensanalyse.  

Avinor ber om at det i planbestemmelsene tas med et punkt om turbulensforhold (med 
formulert tekstforslag). 

6 Flystøysoner 

Påpeker at planområdet ligger innenfor gul flystøysone, i øvre del av støysonen. Avinor 
forutsetter at Bodø kommune stiller vilkår om at lydkravene etter TEK17 legges til grunn for den 
aktuelle næringsvirksomheten. 

7 Innsigelse 

Dersom overnevnte bestemmelser vedrørende bruk av kraner (punkt 2), krav til radiotekniske 
vurderinger (punkt 3), farlig eller villedende belysning (punkt 4) og turbulensforhold (punkt 5) 
ikke innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme innsigelse til 
planen, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. 

Vår kommentar: 
Tas til etterretning. Kommentarer innarbeides i planforslaget. 
 

3. Eirik Ofstad og Cecilie Strand på vegne av eiere i Haakon VII gt. 120, 122, 124, 126, 128, 133 og 
137 
Brev datert 07.11.2018 

Det påpekes at «mellom eiendommene i Påls vei 9, 11 og 13 og Haakon VII gate 120-128 er det et 
kommunalt parkbelte. Slik bebyggelsen er i Påls vei nå, har beboerne i Haakon VII gate utsikt til 
Børvasstindene og gode solforhold. […] Om Bodø kommune skulle gå med på utbyggers ønske 
100 % utnyttelse av hele tomten med gesimshøyde 12 meter, vil all utsikt forsvinne og 
solforholdene dramatisk endres. Både det kommunale parkbeltet og søndre del av tomtene i 
Haakon VII gate vil havne i skyggen. 

[…] 

Kontorlokalene i høyde 8-12 meter vil ha direkte innsyn til stue, veranda og hage i Haakon VII 
gate 120-128. Vi mener en slik utnyttelse av tomten bryter med Kommuneplanens arealdel. 

Utbygger planlegger ikke å bygge kjeller. Om utbygger hadde bygget 1000 kvm kjeller, kunne 
mye av lager, bilhall og verkstedbehovet utbygger har, vært plassert under bakken og man kunne 
utnyttet større deler av de 8 metrene i bygget over bakken til kontorer. 

[…] 
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Vi ber om at utbygger (Nymo Bil AS) representert ved BOARCH arkitekter AS foreslår en detaljert 
reguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13 med 100% utnyttelsesgrad og maksimalt 8 meter 
gesimshøyde, med distanse til nordlige tomtegrense som gjør at det kommunale parkbeltet 
bevares.» 

Vår kommentar: 
Tas til orientering.  
Som beskrevet under pkt. 5.2 er grøntbeltet formelt sett ikke park, men et skille mellom 
industri og boligbebyggelse.  
Skisseprosjektet viser en tilbaketrukket 3. etg. som vil gi gunstigere solforhold enn full 
utbygging i h.h.t. kommuneplanens rammer.  
 

4. Nordland fylkeskommune 
Brev datert 09.11.2018 

Planfaglig 

Savner referatet fra oppstartmøtet. Ber om at dette vedlegges ved offentlig utleggelse. For øvrig 
vises til generelle momenter.  

Kulturminnefaglig 

Så langt det kjennes til er planforslaget ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. 

Vår kommentar: 
Tas til orientering. Etterlyst referat fra oppstartmøte er publisert på Bodø kommunens 
nettside under Varsel planoppstart og høring planprogram. 

 
 

 


