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1 Sammendrag 
Tiltakshaver ønsker å regulere planområdet til en kombinasjon av bolig, forretning, tjenesteyting og 
bevertning på gatenivå. Det er kun boliger i øvrige etasjer. Det legges opp til en kombinasjon av 
mindre og større leiligheter – totalt 52 leiligheter. Tomten er attraktiv for boliger med sin nærhet til 
indre bykjerne og foreslått prosjekt underbygger Bodø kommunes mål om kompakt by og ønsket om 
større andel boliger i sentrum. Det tilrettelegges for felles uteoppholdsareal på tak. I tillegg er det et 
mindre areal mot indre gårdsrom som kan anvendes som uteoppholdsareal, arealet er imidlertid for 
grunt til å kunne regnes som fullverdig uteoppholdsareal. Tomten er relativ smal og 
uteoppholdsareal på bakken er nordvendte, krav til 50% uteoppholdsareal på bakkeplan/lokk 
oppfylles derfor ikke. Manglende felles uteoppholdsarea/lekeareal forutsettes løst ved at tiltakshaver 
bidrar til parkprosjekt eller lignende som planlegges i nærheten av planområdet, Anna Benoni parken 
er aktuelt areal, noe KPA 2018-2030 åpner for. Leilighetene i 1.etasje mot Storgata, er løftet noe opp 
og trukket inn 2 m fra fortauet. Denne sonen kan brukes som forhage og evt. areal for 
fellesfunksjoner som sykkelstativ, beplantning ol. Dette er i tråd med gjeldende KPA. Fasader i første 
etasje mot Storgata, som inneholder næringsvirksomhet, skal være åpne og utadrettete. 
Planforslaget tilrettelegger for at parkering flyttes ned i kjeller, gateparkering langs Storgata 
opprettholdes.  
 
Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Kommuneplanens arealdel KPA 2018 – 2030 kvartal 
1.03, legger føringer for utvikling av tomten. Arealet er satt av til sentrumsformål. I gjeldende KPA 
plan tillates maks. høyder fra 14 m til 17 m men det åpnes for økte høyder gitt visse forutsetninger. 
Kommunen har underveis i denne reguleringsprosessen tillatt 5+1 etasjer. Prosjektet legger opp til en 
variasjon mellom høyder fra 5-6 etasjer. Det har underveis i prosessen vært dialog med kommunen 
om tolkning av kommuneplanens føringer for høyder.  
 
Det er gjennomført følgende analyser/vurderinger i forbindelse med planarbeidet:  
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Trafikkanalyse 
Støyutredning 
grunnforhold 
forurensing 
luftkvalitet 
 

Analysene er oppsummert i planbeskrivelsen og følger som vedlegg til planforslaget. 
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2 Bakgrunn  
Området ligger i Bodø sentrum, i Storgata 39-45, Kvartal 3. LPO arkitekter er forslagsstiller for 
planforslaget på vegne av Boligbyggelaget Nobl. Tiltakshaver ønsker å gjennomføre en 
reguleringsplanprosess på dette området med mål om å tilrettelegge for blanding av bolig, 
forretning, tjenesteyting som formål. Planforslaget tilrettelegger for kombinasjon av bolig/forretning 
og tjenesteyting på bakkeplan. I øvrige etasjer legges det til rette for boliger. Garasjeanlegg foreslås 
delvis under bakken. 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommene med en blanding av bolig, forretning og 
tjenesteyting. All eksisterende bebyggelse innenfor planområdet (gnr/bnr: 138/2060, 1428, 2061, 
1425 og 1563), søkes revet for å oppføre nybygg. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Planforslaget er utarbeidet av LPO arkitekter på vegne av tiltakshaver boligbyggelaget Nobl. 
 
Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366. 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det foreligger ikke tidligere vedtak i denne saken. 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Forhandlinger om utbyggingsavtale er forventet på grunn av kompensasjon for manglende felles 
uteoppholdsareal på egen tomt. 
 
2.5 Krav om konsekvensutredning  
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått i oppstartsmøtet og konklusjon er at 
saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. Planen ligger innenfor rammene av 
gjeldene kommuneplan, og er utredet tilfredsstillende på overordnet nivå. Tilført næringsareal er 
ikke stort nok til å skape vesentlige virkninger for naturressurser, miljø og samfunn. 

3 Planprosessen 
3.1 Deltagere i planprosessen 
Forslagsstiller: Boligbyggelag Nobl 
Forslaget er utarbeidet av: LPO arkitekter as  
ROS-analyse: Cowi 
Trafikkanalyse: Cowi 
Støyvurdering: Norconsult 
Vurdering av grunnforhold forurensing: Cowi 
Vurdering av luftkvalitet: Cowi 
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Det har vært holdt flere møter mellom Nobl og Bodø kommune hvor det har blitt orientert om 
utviklingen av prosjektet. Det har også vært avholdt åpent informasjonsmøte for berørte parter. 
 
3.2 Varsel om oppstart planarbeid 
Det ble varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling om utbyggingsavtale med 
annonse i Avisa Nordland (datert 23.11.2016) og brev til berørte naboer og relevante offentlige 
myndigheter (datert 21.11.2016), etter adresseliste fra Bodø kommune. Det ble i tillegg annonsert på 
Bodø kommunes nettside.  

Det kom inn ni innspill til varsling av planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert under 
kapittel 9 i dette dokumentet, og vedlagt i sin helhet.  

3.3 Medvirkningsprosess 
Det ble i varslingsbrev og annonse informert berørte parter om åpent informasjonsmøte. 
Informasjonsmøtet ble avholdt 5.desember 2016 i Nobl sine lokaler, der det ble presentert 
planskisser og illustrasjoner av foreløpig prosjekt og orientert om prosjektets hovedgrep og 
målsettinger. 

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan) 

4.1 Overordnede planer  

Fylkeskommunale planer  
 
Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 
I gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8, Arealpolitikk i Nordland, er det uttalt klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Her er spesielt punkt 8.2 By- og tettstedsutvikling relevant hvor det blant 
annet heter at:  
 

- Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 
funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter.  

- Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer 
miljøvennlig transport.  

- By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 
stedets karakter og identitet.  

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

- Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og tilby gode 
og inkluderende møteplasser for alle.  

- For å imøtekomme dagens og fremtidens boligbehov, skal det legges til rette for tilstrekkelig 
antall egnede boliger. Boligene, og områdene mellom bygd bolig og uteområdene, skal ha 
gode løsninger med tilgjengelighet for alle.  

- Uteområder skal i størst mulig grad sikres en design med universell utforming. 
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Kollektivplan Bodø 2010 – 2020 
Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen og 
Jernbaneverket utarbeidet Kollektivplan Bodø 2010 – 2021. Planen skal danne et forpliktende 
grunnlag for utviklingen av et godt kollektivtilbud som kan møte fremtidens utfordringer i Bodø.  
 
Bodø er i vekst og en satsing på kollektivtrafikken skal bidra til reduserte miljøbelastninger, ved at 
vekst i andel reisende tas med buss, og ikke privatbil. Kollektivtrafikken skal også styrke Bodøs 
funksjon som fylkeshovedstad. Målene skal oppnås ved satsning på oppgradering av kollektivtraseer, 
holdeplasser og materiell, samt en omlegging av rutenettet og hyppigere avganger.  
 
Fremtidig areal- og byutvikling skal tilpasses foreslått linjenett og legge til rette for økt kollektivbruk. 
Det bør ikke være mer enn 500 meter gåavstand til nærmeste bussholdeplass. Planområdet ligger 
med en avstand på ca. 100 til 300 meter til kollektivtrasé og holdeplasser, og er dermed i tråd med 
føringer i Kollektivplan Bodø. 
 
 

 
Kart over kollektivsystemet i Bodø. 
 
Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner 
 
 
Kommuneplanen 2018-2030 
 
Gjeldende kommuneplans arealdel ble vedtatt av bystyret i møte 14. juni 2018. Kommuneplanen 
legger opp til at Bodø kommune skal ha en bærekraftig areal- og transportplanlegging som fastsetter 
grunnlaget for utvikling av en miljøvennlig by og framtidsrettede transportsystem. Gjeldende 
kommuneplan er en videreføring av kommunedelplanen 2014-2026 der satsing på kompakt, grønn 
by står sentralt. Det legges til rette for bygging av mer boliger gjennom fortetting og nye 
omformingsområder i sentrum. Ved å legge til rette for en kompakt og grønn byutvikling vil 
arealdelen bidra til å oppfylle visjonen om at Bodø skal være en attraktiv hovedstad i nord. 
Planlegging av ny flyplass og ny bydel på flyplassområdet er et nytt mål ved denne rulleringen av KPA. 
 
Planområdet inngår i kommuneplanens sone 1, kvartal 3, der det tillates oppført bebyggelse med 
sentrumsformål. I områder avsatt til sentrumsformål tillates forretninger, tjenesteyting (servering, 
kulturelle virksomheter), kontorer og boligbebyggelse. Minimum 50% av fasadelengde mot offentlig 
gate skal være næringsformål, utadrettet virksomhet. I 1. etasje mot offentlig gate i kvartal 3 tillates 
også boliger på 1 etasje dersom disse enten har en 2 m buffersone mot Storgata eller er hevet opp 
med min. 80 cm. Tillatt høyde for kvartalet er satt til 14m/17m. Det åpnes i området for høyere 
bebyggelse gitt visse forutsetninger og planforslaget er i tråd med disse. Utnyttelse for kvartal 3 er 
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satt til 66% for bolig. Realisering av planforslaget vil resultere i en BYA på 72% for kvartal 3 som 
helhet (eksklusive parkeringsareal under lokk). 
 

 

Kommuneplanens arealdel (utsnitt). Planområdet er markert med rød strek. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Det foreligger ingen reguleringsplan for området.  
Tidligere regulering ble vedtatt i 1980 og opphevet i 2006. 

 
 
4.3 Tilgrensende planer 
 
Reguleringsplan for Bodø Stamnett terminal 
Planområdet grenser mot vedtatt reguleringsplan for Bodø Stamnett-terminal. Dette er en 
områdereguleringsplan for Bodø Stamnett-terminal i nord-øst, og inngår som del av del av 
havnepromenaden. Formålet med planen er å legge til rette for terminalvirksomhet knyttet til havn 
og jernbane, sikre areal for et oppgradert vegnett, og å passe inn tilgrensende næringsområder nord 
og sør for terminalområdet. Foreslått reguleringsplan berører ikke direkte denne reguleringsplanen. 
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Plankart, Reguleringsplan for Bodø Stamnett terminal.  

 
Kvartal 5 Plan ID 1181. 
Planområdet grenser i tillegg mot vedtatt reguleringsplan for Kvartal 5. Planen tilrettelegger for 
kombinasjon av bolig og forretning.  
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4.4 Temaplaner 
 
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2014 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 

SPR for barn og unge i planleggingen 1995  
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og 
skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det 
skaffes fullverdig erstatning. 

Rundskriv T-2/08, Om barn og planlegging 
Regjeringen ønsker at Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal håndheves strengere og 
mener at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie 
tyngre enn de hittil har gjort. 

Dette rundskrivet presiserer kommunens ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar 
hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og nærmiljø. Det er kommunens ansvar 
uavhengig av hvem som initierer og utfører planleggingen. 

SPB 2008 Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre  
Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og 
legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt 
bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det 
overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som 
også bidrar til å redusere klimagassutslippene. 

I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i 
godkjente regionale planer. I områder som ikke omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre 
større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt. 
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Bestemmelsene gjelder for lokalisering av alle typer varehandel og andre servicefunksjoner. Dersom 
det er gjort definisjoner av plasskrevende varer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner skal 
disse også følges. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse 
med støyfølsomme bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av 
nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy 
gjelder kravene i byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 
etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er veiledende, og ikke 
rettslig bindende. Vesentlige avvik kan gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, 
blant annet fylkesmannen. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god 
arealplanlegging. Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i 
kommunenes arealplanlegging. Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter 
plan- og bygningslovens § 6-2. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, men vesentlige avvik fra 
anbefalingene kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra offentlige myndigheter, blant 
annet fylkesmannen. 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
Eiendommene ligger i den østlige delen av Storgata kun 50 meter fra Sjøgata og 75 meter fra 
Jernbanestasjonen. Eiendommen avgrenses av Urtegårdsgata i øst og Biskop Kroghs gate i vest. Sør 
for eiendommene er det sammenhengende 2-etasjes boligbebyggelse. På naboeiendommen I vest 
ligger en henholdsvis 5 og 7 etasjes boligblokk. Terrenget i kvartalet er skrånende og høydeforskjell 
mellom Storgata og Sjøgata ca. 6 m. 

Avgrensing og størrelse på planområdet 
Planområdet er på ca. 2,5 daa – herav utgjør utbyggingsområdet ca. 1.6 daa.  
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Oversiktskart med planområdet markert i rødt 

 
Planområdet med eksisterende bebyggelse, eiendomsgrenser, veinavn og varslet planavgrensning 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området omfatter fem kjedete bygg i to etasjes høyde pluss loftsetasje. Bebyggelsen er hovedsakelig 
bolig med innslag av noe næring, institusjon og bevertning. Storgata 39 drives i dag som hotell, «City 
Hotel». Tilgrensende bebyggelse består av næringsvirksomhet i nord, boligbebyggelse i øst, vest og 
sør. Byggeperiode for omkringliggende bygg er fra 1950-tallet til 1990-tallet. 

Planområdet sett vestover i Storgata 
 
5.3 Stedets karakter 
Dagens bebyggelse innenfor eiendommen har samme typologi som bebyggelse sør i gateløpet. 
Bebyggelsen er henholdsvis i tre og mur. Gatesnittet i Storgata er ved eiendommene på 2.5 etasjer 
og bebyggelsen fremstår som tradisjonell småhusbebyggelse med saltak. Innenfor kvartalet er 
høydene og typologien mer varierende. Bebyggelsen mot Sjøgata har innslag av større volum opp til 
4 etasjer. Kvartalet er oppbrutt og det er et indre gårdsrom i kvartalet som i dag brukes som 
parkeringsareal for eiendommene. Nabobygget Storgata 35 er på 4+1 etasjer og Storgata 33 er 6+1 
etasjer. Denne delen av Storgata er preget av mindre næringsvirksomheter med begrenset åpenhet 
mot gateløpet. 
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Typologi i nærområdet  

5.4 Landskap  
 
Topografi og landskap 
Planområdet har en relativt bratt helning mot nord og terrenget faller med ca. 4-6 m innenfor 
området. Terrenget faller videre ned mot Sjøgata. Åpne arealer innenfor kvartalet i dag er asfalterte. 

Solforhold 
Planområdet har gode solforhold da bebyggelsen mot syd er lav.  

Lokalklima 
Området er noe vindutsatt ifølge vindkart Norge (se side 5, ROS-analysen). Bodø er en vindutsatt by, 
med dominerende vindretning fra øst i vinterhalvåret. Om sommeren er vindretningen mer skiftende 
med østlige, nordlige og vestlige vinder. 

Estetisk og kulturell verdi 
Bebyggelsen innenfor planområdet forutsettes revet i sin helhet. Det anses ikke å være bebyggelse 
innenfor planområdet med bevaringsverdi. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner eller verdifulle kulturmiljø innenfor planområdet. Bygningsrekken 
syd for planområdet inngår i kommuneplanens Temaplan kulturminner/Temakart kulturminner 
sentrum, med status «område som skal reguleres til hensynssone bevaring».  

5.5 Naturverdier  
Det er ikke registrert sårbar eller verdifull flora og fauna innenfor planområdet. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Mesteparten av planområdet er bebygd eller består av areal benyttet til parkeringsplasser. Det er 
kun et mindre grønt areal innenfor planområdets østre del. Det er relativ kort avstand til offentlig 
grøntstruktur i byen. Anna Benoni-parken og Dillanparken er de nærmeste grøntområdene, og ligger 
ca. 200 m vest for planområdet. Rensåsparken ligger ca. 400 m sør-øst fra planområdet.  

 
Grøntområder i nærområdet 

 
5.9 Trafikkforhold 
 
Kjøreatkomst 
Det er i dag en kjøreatkomst til planområdet fra Biskop Kroghs gate. Biskop Kroghs gate er bratt med 
et fall på ca 3 m fra Storgata til Sjøgata. Atkomsten fra Biskop Kroghs gate fungerer også som atkomst 
for nabo i nord. I tillegg er det atkomst til nabo i nord fra Urtegårdsgata.  

Vegsystem 
Biskop Kroghs gate er enveiskjørt fra Sjøgata til Storgata, Urtegårdsgata er enveiskjørt fra Storgata til 
Sjøgata. Det er i dag gateparkering på begge sider av Storgata.  

Trafikkmengde 
Biskop Kroghs gate og Urtegårdsgata er direkte tilknyttet til både Storgata og Rv 80/Sjøgata. Storgata 
fungerer som samlevei for planområdet, E80/Sjøgata som hovedveg. Dagens trafikktall er hentet fra 
Statens vegvesens (SVV)vegdatabank (NVDB). Storgata har per i dag ca. 4000 ÅDT, Rv 80/Sjøgata har 
ca. 9200 ÅDT. Trafikken i både Biskop Kroghs gate og Urtegårdsgata er skjønnsmessig fastsatt til 500 
ÅDT. 

Ulykkessituasjon 

7 ulykker er registrert i nærheten av planområdet de siste 10 år. Av disse var en ulykke med alvorlig 
skadd, de øvrige ulykker var med lettere skadd. Flere av ulykker involverer kjøretøy og enten 
fotgjengere eller syklister. 
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Kartutsnitt fra NVDB som viser registrerte ulykker rundt planområdet 
 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det ligger både barnehager og skoler i gangavstand til planområdet, og det blir mest sannsynligvis en 
del skoleelever i Storgata. Planområdet ligger i dag innenfor 30 km/t sone og det er tosidig fortau i 
Storgata. 
 
Kollektivtilbud 
Tomten ligger i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen, ca 100 m Storgata 39. 
Kollektivknutepunktet Bodø sentrum (i Dronningens gate) ligger innen gangavstand til planområdet 
(ca.300 -400m). Planområdet har en god lokalisering i forhold til kollektivtrafikken. 
Tilgjengelighetsprofilen for området, basert på ATP-modellen, viser at området har en svært god 
tilgjengelighet uten bil og en god tilgjengelighet med bil. Området kan beskrives som 
sentrumsområde med gode muligheter til fortetting. 

5.10 Barns interesser 
Utbyggingsområdet benyttes ikke i dag av barn. Fortauene langs Storgata benyttes av barn og 
ungdom som ferdes i byen. Barn har en interesse i at løsninger for myke trafikanter er tilsvarende 
eller bedre enn dagens løsninger. 

5.11 Sosial infrastruktur 
 
Skolekapasitet og barnehagedekning 
Skolekapasitet og barnehagedekning vil bli vurdert ved rammesøknad, og er sikret gjennom 
bestemmelsene. Nærmeste barnehage er Regnbuen Barnehage i Tordenskjolds gate 11, som ligger 
ca. 240 m fra planområdet. Nærmeste skole er Østbyen skole i Ole Reistads vei 20, som er en 1. – 7. 
skole  
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5.12 Universell tilgjengelighet 
Nye arealer med publikumsfunksjon skal tilrettelegges for alle grupper i samfunnet i henhold til 
prinsippene om universell utforming. Boliger utformes iht. krav om tilgjengelighet i Byggteknisk 
Forskrift. 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Det ligger en 175 mm vannledning i Storgata, men den er veldig gammel. Det er vann og avløp i 
Biskop Kroghs gate fra 2005. Vannet har ikke kapasitet til 50 l/sek.   

Trafo 
Det er en trafostasjon innenfor planområdet. Denne er plassert i uteområdet nordøst for 
eksisterende bebyggelse. Trafo skal innlemmes i ny bebyggelse.  

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme med påfølgende tilknytningsplikt.  
 

5.14 Grunnforhold 
 
Stabilitetsforhold  
Det er ikke foretatt geoteknisk undersøkelse i planområdet. Dette må gjøres før igangsettelse.  
 
Ledninger 
Nordlandsnett har kabler i området.  
 
Rasfare 
Det er ingen kjente rasutsatte områder i nærheten av planområdet, ref. vedlegg 3, ROS-vurdering og 
matrise side 18. 
 
5.15 Støyforhold 
Det er gjennomført støyberegninger for planlagt prosjekt, utført av Norconsult. Støyberegningene 
viser at det planlagte bygget vil ha fasader som ligger i gul støysone og planløsning og utforming av 
fasade planlegges slik at boligene oppnår stille side. Detaljert beregning av nødvendige fasadetiltak 
må utføres før igangsettelse av bygging på grunnlag av endelige plan- og fasadetegninger. 
Støyrapport i sin helhet er lagt ved saken. 

5.16 Luftforurensing 
Planområdet ligger i et område hvor det i hovedsak er veitrafikken med Sjøgata i nord (ÅDT 9000) 
som utgjør den største kilden til luftforurensning. I tillegg bidrar vedfyring, flyplassen, skips- og 
fergetrafikken med forurensning til området. Luftforurensingen anses som ingen vesentlig risiko, ref. 
vedlegg 3, ROS-vurdering side 1, og matrise side 18. 
 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
ROS-analysen er gjennomført av Cowi og vedlagt planforslaget som eget dokument. Følgende 
matrise er fra analysen: 
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Geoteknisk ustabilitet  

Det er ikke foretatt geoteknisk undersøkelse på tomten. Dette må utføres før igangsettelse. 

Vind 
Området er noe vindutsatt, se vindkart Norge under. Bodø er vindutsatt med dominerende 
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vindretning fra øst i vinterhalvåret. Om sommeren er vindretningen mer skiftende med østlige, 
nordlige og vestlige vinder. 

 

 

Støy 

Norconsult har utarbeidet støyrapport for planforslaget. Trafikk fra tilliggende veier er dominerende 
støykilde. Beregningsresultatene viser at deler av fasade vil ligge innenfor gul sone. 

  
  Fasadenivåer plan 1             Fasadenivåer plan 2-6 

I henhold til kommunens støysonekart ligger ikke eiendommen utsatt for støy fra togstasjonen. Det 
er uklart hvorvidt kommunen har medtatt støy fra hensetning o.l. i denne vurderingen. 

Dersom kommunen krever at det dokumenteres vibrasjonsnivå og støy fra hensetning, må det 
gjennomføres kontrollmålinger for begge.  
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Støysonekart Bodø kommune, vei- og jernbanetrafikk hovedveier [kilde: kommunekart.no] 

 

Luftforurensing og forurensing i grunnen 
Cowi har utført rapport om luftkvalitet i planområdet. I denne rapporten er det gitt en overordnet 
vurdering av luftkvalitet for planområdet i Storgata 39-45 i Bodø. Screening- og måleresultater av 
PM10 og NO₂ fra henholdsvis mikrosensorer plassert på ulike steder i Bodø og én fast målestasjon i 
Ålesund er tatt som utgangspunkt i vurderingen, i tillegg til informasjon om ÅDT, meteorologi og 
nærhet til den største utslippskilden. Det er ikke gjennomført målinger eller stedsspesifikke 
beregninger av luftkvaliteten for planområdet.  

Tatt i betraktning den skjermende effekten bygningsmassen på nordsiden og den planlagte 
blokkbebyggelsen har mot forurensning fra veitrafikken i Sjøgata, i tillegg til forbeholdene nevnt 
over, anses det som sannsynlig at planområdet ligger i gul sone i forhold til T-1520. Det 
understrekes at det er en del usikkerhet knyttet til denne vurderingen. For en mer sikker konklusjon 
er det nødvendig med spredningsmodellering og/eller målinger på stedet. 

Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon foreligger det ikke konkret mistanke om forurensning i 
grunnen. Det utelukkes ikke at grunnen kan være forurenset. Denne vurderingen baserer seg på 
eiendommens beliggenhet i bykjernen, som generelt vurderes som et risikoområde. Eventuell 
forurensning i grunnen forutsettes kartlagt innen det kan gis igangsettingstillatelse for nybygg. 

6 Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Eiendommene ønskes utviklet med en blanding av bolig, med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, 
forretning, offentlig/privat tjenesteyting, samt parkeringsanlegg under bakken. Forretning og 
offentlig/privat tjenesteyting er på gatenivå og utgjør ca 50% av fasade mot Storgata. Det planlegges 
for bolig i øvrige arealer. Det legges opp til parkeringsetasje under byggefeltet (U1) og 
boder/tekniske rom i plan U2. 
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6.1.1 Reguleringsformål 
Planområdet reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Vertikalnivå 1 (under grunnen):  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt. 2) 

- Parkeringsanlegg (SPA) 
 
Vertikalnivå 2 (på bakkeplan) 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 pkt. 2) 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Bolig/Forretning/Tjenesteyting (B/F/T)  

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt. 2) 

- Kjøreveg - offentlig 
- Kjøreveg – felles 
- Fortau - offentlig 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG – KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL  

Innenfor området benevnt B/F/T tillates etablert bolig med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, 
forretning, offentlig/privat tjenesteyting. Bolig tillates fra 1. etasje forutsatt at boligene er trukket inn 
minimum 2 m fra formål fortau eller er hevet med minimum 80 cm fra gateplan. Minimum 50 % av 
fasade mot omkringliggende gater skal være annet formål enn bolig og ha inngang fra offentlig 
fortau. Næringsfasader mot gaten skal utføres med min 50 % glass. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Vertikalnivå 1 

Parkeringsanlegg 
I området benevnt SPA tillates bilparkering, sykkelparkering, boder, trafo og evt. tekniske rom.  
 
Vertikalnivå 2 

Veg 
Området benevnt o- Veg omfatter del av vegareal i Storgata, Biskop Kroghs gate og Urtegårdsgata.   
Området benevnt f- Veg er privat veiareal og sikrer innkjøring til naboeiendom i nord. 
 
Fortau 
Området benevnt o-Fortau omfatter offentlig fortausareal. 
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor felt for bebyggelse og anlegg, som angitt på plankartet. 
Balkonger og deler av fasadelivet tillates kraget ut over felt for bebyggelse og anlegg, hvor dette er 
angitt med bestemmelsesgrenser på plankartet. Det kreves fri høyde på minimum 3,5 m for 
utkragede bygningsvolumer over offentlig fortau. Det etableres grøntareal mot nord på lokk, arealet 
skal være tilgjengelig fra offentlig gate.  
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Situasjonsplan  

 

Illustrasjon, 3D perspektiv – sett fra øst  
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6.3.1 Bebyggelsens høyde  
Bebyggelsen er regulert med varierte høyder som vist i plankartet 5+1 etasje.  Høyeste volum er lagt 
mot Biskop Kroghs gate på 6 etasjer. 5.etasje er delvis inntrukket. Bygg mot Biskop Kroghs gate er på 
6 etasjer og motsatt hjørne er på 5 etasjer. Bolig kan etableres på plan 1 forutsatt at disse er trukket 
inn 2 m fra tilgrensende fortau i Storgata. Boligene på plan 1 mot Storgata er også hevet noe opp fra 
gatenivå. Det har underveis i prosessen vært dialog med kommunen om tolkning av 
kommuneplanens føringer for høyder. 

 

Illustrasjon, tverrsnitt Storgata – Sjøgata  

 

Illustrasjon, oppriss høyder 

6.3.2 Grad av utnytting  
Maksimal utnyttelse innenfor byggefeltet skal ikke overskride BRA = 5600 m2 eksklusive parkering. 
Tillatt BYA i KPA er 66% (bolig). Planforslaget legger opp til en noe høyere utnyttelse på tomten, % 
BYA vil ved realisering av planforslaget være 72. Arealet lokket beslaglegger på tomten er ikke 
medberegnet da dette representerer et åpent uteareal på tomten og i kvartalet. % BYA er regnet på 
følgende måte: Bygningskroppens avgrensing + svalganger dividert på arealet av B/F/T + f-SKV2 mot 
nord (innenfor Nobls tomt). Tomtens sentrale beliggenhet og Bodø kommunes ønske om 
sentrumsnære boliger/kompakt by er argument for økning i utnyttelse. Fotavtrykket av ny 
bebyggelse er ca 300 m2 større enn eksisterende bebyggelse som foreslås revet.  

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Det planlegges for ca. 240 m2 forretning/offentlig privat tjenesteyting. Arealene vil bli etablert på 
gateplan og bidra til byliv og utadrettet virksomhet. På grunnlag av erfaringstall kan man regne at 
arealene vil gi grunnlag for 3-4 arbeidsplasser. 
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6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling  
Det planlegges for ca. 52 leiligheter i planområdet, som vist i vedlagt skisseprosjekt. Det planlegges 
en fordeling mellom små leiligheter – 8 stk. (mindre enn 50 m2 BRA) og 44 mellomstore/store 
leiligheter (større enn 50 m2 BRA). 

 

 

 

Plan 1 etasje  

 

 

Typisk plan (2-4)  
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Plan 5. etasje  

 

Plan 6. etasje - takterrasse 
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Illustrasjon, 3D perspektiv – sett fra vest  

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet  
Det er en målsetning i gjeldende kommuneplan om å fortette med flere boliger i Bodø sentrum. 
Planområdet har en attraktiv beliggenhet. Svalgangsløsning muliggjør et flertall av gjennomlyste 
leiligheter i bebyggelsen. Flertall av leilighetene vil ha gode utsiktsforhold nordover mot Hjartøya og 
Landegode. 

Generelt har leilighetene privat uteareal i form av balkonger knyttet direkte til leiligheten på 
minimum 5 m2 i henhold til krav i KPA 2018-2030. De fleste leiligheter er planlagt med større 
balkonger enn minstekravet. Noen av leilighetene som er mindre enn 50 m2 vil imidlertid få 
balkonger som er noe mindre enn 5 m2 (ca 4 m2) da det er vanskelig å få til en god planløsning med 
balkong på 5 m2. Krav til privat uteareal for mindre leiligheter var i nylig utdatert KPA på 3 m2. 
Balkongene vil bli innglasset. Leilighetene vil ha tilgang til felles takterrasse. Det er lagt inn fellesareal 
i front av boligene på bakkeplan på 2 m – i tillegg til private forhager. Felles uteoppholdsareal er 
plassert på skjermet tak. I tillegg er det lagt til rette for uteoppholdsareal i gårdsrom men på grunn av 
kun 6 m. dybde vil dette ikke kunne medregnes som felles uteoppholdsareal i forhold til krav knyttet 
til utforming av uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal på bakkeplan kan nås fra offentlig gate via åpen 
gjennomgang. Krav til uteoppholdsareal som ikke dekkes opp på egen tomt løses i Anna Benoni-
parken ca. 200 m fra planområdet. 
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Oversikt over felles uteoppholdsareal på tak. Uteareal på lokk opparbeides som grønt.  

 

 

 

 

Prinsippsnitt plan 1 mot Storgata 
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Vindforhold 
Planområdet er vindutsatt og det er den grunn lagt til rette for innglasset balkong og for et uterom 
på tak som er innglasset. Dette vil gi større brukbarhet av uterommene i all slags vær. 

  
Solforhold  
Det er gjennomført solstudier for planlagt prosjekt 1. juni, 1. august og 23. september kl 9, 12, 15 og 
17/18. Prosjektet vil ha uterom med gode solforhold på tak, og fasader vil veksle mellom å være 
solbelyst gjennom dagen. 

 

   

  

1.juni kl 9      1.juni kl 9 

   

   

1.juni kl 12      1.juni kl 12 
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1.juni kl 15      1.juni kl 15 

   

1.juni kl 18     1.juni kl 18 

   

   

1.august kl 9     1.august kl 9 
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1.august kl 12     1.august kl 12 

  

1.august kl 15     1.august kl 15 

   

   

1.august kl 18     1.august kl 18 
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23.september kl 9 - tilsvarer kl 8 21. mars  23.september kl 9 - tilsvarer kl 8 21. mars  

   

23.september kl 12 - tilsvarer kl 11 21. mars 23.september kl 12 - tilsvarer kl 11 21. mars 

   

   

23.september kl 15 - tilsvarer kl 14 21. mars 23.september kl 15 - tilsvarer kl 14 21. mars 
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23.september kl 17- tilsvarer kl 16 21. mars  23.september kl 17- tilsvarer kl 16 21. mars 

  



Side 34 av 45 
 

6.5 Parkering  

Gjeldende norm for parkering for sone A i Bodø er som følger (min- og maksimumsnorm):  

 Bolig < 50 m2 

per enhet 
Bolig > 50 m 2 
per enhet 

Servering/bevertning 
Per 100 m2 BRA 

Forretning 
Per 100 m2 BRA 

Bil 0,5-1,0 0,7-1,4 0,7-1 0,8-1 
Sykkel 2 2 2 2 

 
Prosjektet planlegger for totalt 52 leiligheter, 8 mindre enn 50 m2 og 44 større leiligheter. I tillegg 
tilrettelegges for ca 240 m2 forretning/tjenesteyting. Det er ikke kjent hva næringslokalene skal 
benyttes til og det legges til grunn et snitt på 1, 0 pr 100 m2 og en fordeling på to enheter. I henhold 
til norm gir dette et parkeringsbehov som følger: 

 Bolig < 50 
m2 

8 enheter 

Bolig > 50 m 2 
44 enheter 

Servering/bevertning 
120 m2 BRA 

Forretning 
120 m2 BRA 

Totalt 

Bil 4-8 30.8 – 61.6 0,8-1,2 0,8-1,2 36,4-72 
Sykkel 16 88 2,4 2,4 109 

 
Prosjektet tilrettelegger for 42 p-plasser for bil og 109 plasser for sykkel i parkeringsanlegget. 
Sykkelparkering for næring plasseres på gateplan/gårdsrom. Parkeringsdekningen er ivaretatt og 
ligger i nedre del av normen. 

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 
Parkeringsanlegg er lagt under hele bebyggelsen delvis under terreng. Mot nord utgjør taket på 
parkeringsanlegg platå for planlagt uteareal. Parkeringsanlegg kan også etableres under 
fortau/kjøreveg i Storgata. Innkjøring/utkjøring skjer fra Biskop Kroghs gate.  
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur  

Prosjektet legger til rette for tilkobling til fjernvarme. 

6.7 Trafikkløsning 
 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Det blir en kjøreatkomst fra Biskop Kroghs gate. I tillegg blir det en kjøreatkomst til naboeiendom i 
nord fra Biskop Kroghs gate. Detaljert utomhusplan vil fokusere på gode og trygge forhold for alle 
trafikanter.  

Prosjektet endrer ikke eksisterende trafikkforhold og tilknytning til omkringliggende vegnett blir som 
i dag.  

6.7.2 Varelevering 

Omfang av varelevering vil være avhengig av type virksomhet. Det planlegges et begrenset areal for 
næring i prosjektet og varelevering vil skje fra fortau i tilliggende gater.  
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengelighet for gående og syklende vil være som i dag.  

6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Det skal sikres mulighet for innkjøring til gårdsrom inne i planområdet for naboeiendommer i nord. 
Dette er sikret på plankartet. 

6.8 Universell utforming 
Nye bygg med publikumsfunksjon skal tilrettelegges for alle grupper i samfunnet i henhold til 
prinsippene om universell utforming i Byggeteknisk Forskrift. 

Boliger utformes iht. krav om tilgjengelighet i Byggeteknisk Forskrift. 

6.9 Uteoppholdsareal  
Krav til uteoppholdsareal omfattes av arealnorm for ytre bykjerne, sone A i kommuneplanen (KPA 
2018-2030). Boenheter under 50 m² skal samlet ha et uteareal på minimum 12 m² pr boenhet. Av 
disse skal minimum 5 m² være privat, med minimum dybde 1,5 m (balkong/altan/terrasse). 
Boenheter over 50 m² skal ha et uteoppholdsareal på minimum 25 m² pr boenhet. Av disse skal 
minimum 5 m² være privat, med minimum dybde 1,5 m (balkong/altan/terrasse).  

OVERSIKT OVER KRAV TIL UTEOPPHOLDSAREAL IHT PROSJEKTET SOM LIGGER TIL GRUNN FOR 
REGULERINGEN: 

8 boenheter < 50 m2 

12 m2 uteoppholdsareal per leil. der min 5 m2 er privat 

(min dybde på 1.5 m)  

= 40 m2 priv. uteoppholdsareal  

= 56 m2 felles uteoppholdsareal =  

= totalt 96 m2 uteoppholdsareal 

44 boenheter > 50 m2 

25 m2 uteareal per leil. der min 5 m2 er privat (I indre bykjerne er kravet kun 10 m2 for leil. større enn 
50 m2) 

= 220 m2 priv. uteoppholdsareal og  

= 880 m2 felles uteoppholdsareal  

= totalt 1100 m2 uteoppholdsareal 

TOTALT KRAV TIL PRIV UTEOPPHOLDSAREAL PROSJEKT = 40 m2 + 220 m2 = 260 m2 

TOTALT KRAV FELLES UTEOPPHOLDSAREAL PROSJEKT = 1100 m2 + 56 m2 = 1156 m2 
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TOTALT KRAV til uteoppholdsareal etter KPA 2018-2030 ihht prosjekt = 1416 m2 

OVERSIKT OVER FELLES UTEOPPHOLDSAREAL I PROSJEKTET 

FELLES UTEAREAL/PÅ TAK = 589 m2  

Totalt felles uteoppholdsareal i prosjektet: 590 m2 

FELLES UTEOPPHOLDSAREAL PÅ LOKK/ikke tellende pga 6 m dybde = 280 m2 

Manko felles uteoppholdsareal i prosjektet er 566 m2 

Det er stilt krav i ny KPA til at 50% av felles uteoppholdsareal skal ligge på bakken/lokk. 

1156 m2 X 50% = 578 m2 

Manglende felles uteareal på bakken er dermed 578 m2 

Det vises til KPA 2018-2030 § 4.2.3 Krav til uteoppholdsareal for sone A.  
Arealet skal opparbeides på egen grunn eller i areal for felles uteopphold eller på offentlig park, gate 
eller plass. Arealet skal ikke ligge mer enn 200 m fra inngang til boligdel, og skal ha trafikksikker 
atkomst.  
 
Krav til felles uteoppholdsareal kan løses på offentlige parker, gater, eller plasser. Dette forutsetter 
at følgende kriterier er oppfylt: 

• Uteoppholdsarealet til boligene må stedfestes i reguleringsplan for det aktuelle tiltaket. 
• Arealet som skal benyttes er opparbeidet til park/plass, er under planlegging, eller inngår i 

kommunale handlingsplaner for grønnstruktur. 
• Utbygger bidrar forholdsmessig til opparbeiding og vedlikehold, samt eventuelt erverv av det 

aktuelle arealet. Utbyggers bidrag fastsettes enten i utbyggingsavtale eller som vilkår til 
byggetillatelse. 

 

Nærmeste park til planområdet er Anna Benoni parken (200 m fra planområdet) og er aktuelt 
område for bidrag til opprustning. 

Det er gjennomført solstudier på utearealene i prosjektet. Uterommet på bakken som vender mot 
nord er mindre egnet for lek og opphold både pga. manglende sol og arealets størrelse. Dette arealet 
egner seg for å skape en god og trivelig atkomst med noe vegetasjon. Uterommet egner seg godt 
også som et atkomstområde for korttids sykkelparkering og lignende. Utearealet på bakken skal 
kunne nås fra Storgata og være allment tilgjengelig. 

Solforholdene på taket vil derimot bli svært gode. Vindforholdene tilsier at taket bør skjermes for 
vind, og det foreslås en sone som både ligger under tak og er innglasset. Dette vil skjerme både mot 
vind og støy.  
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Redegjørelse for at ikke kommuneplanens bestemmelser om felles uteareal oppnås:  
Planområdet er en veldig smal tomt. Som følge av at bebyggelsen skal plasseres mot Storgata vil det 
smale gjenværende gårdsrom vende mot nord. Det er i eksisterende situasjon dårlige 
uteoppholdsarealer for boligene på eiendommen, som også skyldes tomtenes størrelse. Planforslaget 
vil derfor bety en helt ny kvalitet for en bybolig i sentrum. Alle leilighetene i planforslaget over 50 m2 
vil få svært gode private uteoppholdsplasser, og av erfaring så er det disse som er mest i bruk.  
 
6.10 Kollektivtilbud 
Utbygging av planområdet påvirker ikke avvikling av kollektivtrafikken. 

6.11 Kulturminner 
Det finnes ingen kulturminner innenfor planområdet.  

6.12 Sosial infrastruktur  
Nærmeste barnehage er Regnbuen Barnehage i Tordenskjolds gate 11, som ligger ca. 240 m fra 
planområdet. 

Nærmeste skole er Østbyen skole i Ole Reistads vei 20, som er en 1. – 7. skole  

Skolekapasitet og barnehagedekning vil bli vurdert ved rammesøknad, og er sikret gjennom 
bestemmelsene. 

6.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Det er mottatt svar på epost fra teknisk etat i kommunen som opplyser at kapasitet for tilknytning til 
vann er usikker mhp sprinkling. Det bør gjøres en kapasitetsberegning for å vite hva som trengs av 
vann og avløp. 

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug  
Det har under planleggingen av prosjektet vært samarbeidet med renovasjonsselskap om utførelse 
og metode for oppbevaring og avlevering av avfall. Plassering av avfallscontainere er sikret gjennom 
bestemmelser/kart. Husholdningsavfall og avfall fra næringsdelen vil bli håndtert separat. 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS  
ROS-analysen er vedlagt som et eget dokument. Analysen oppsummerer med at det må gjøres 
avbøtende tiltak i forhold til: 

• Grunnforhold 
- Det er foreslått planbestemmelse med krav om at geoteknisk undersøkelse skal foretas 

før igangsettingstillatelse. 
• Radon 

- Det er foreslått planbestemmelse med krav om at det skal gjøres en detaljert vurdering 
før igangsettingstillatelse. 

• Sterk Vind 
- Det er foreslått at alle balkonger bør være innglasset og at soner på takterrassen skal 

være vindbeskyttet. Prosjektet er illustrert med innglassede balkonger og med et 
innglasset uteareal på tak. Rekkverk på tak skal være tette og delvis transparente. 

• Forurensing 
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- Det er foreslått planbestemmelse med krav om at det skal gjennomføres en 
miljøkartlegging før igangsettingstillatelse. 

• Støv 
- Det er foretatt en overordnet vurdering av lokal luftkvalitet i området. 

• Støy 
- Det er utarbeidet støyrapport. Anbefalingene fra denne følges opp i reguleringsplanen. 

• Tilgjengelighet for brannbil  
- Det er utarbeidet en sporings- og rekkevidde vurdering som er vist på side 9 i ROS-

vurderingen.  
 

6.19 Rekkefølgebestemmelser  
Det er stilt rekkefølgekrav til følgende forhold:  
a) Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 
kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planene skal være godkjente før det kan gis 
byggetillatelse. 
 
b) Før det kan igangsettes anleggsarbeider innenfor området skal det være inngått utbyggingsavtale 
som omfatter alle vei-, fortaus- og ledningsanlegg som skal bygges som offentlig og overtas av Bodø 
kommune 
 
c) Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å 
minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv og støy. 
Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging T-1442 gjøres gjeldende.  
 
e) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i 
henhold til tillatelsen. 
 
f) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. 
Juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 
 
g) 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. Dokumentasjon på grunnforhold og 
miljøteknisk undersøkelse av grunn skal vedlegges byggesøknad. Det skal utarbeides massebudsjett 
som skal følge med byggesøknad. Det skal dokumenteres hvor overskuddsmasser er deponert og 
hvordan massene er håndtert. Før det kan gis ferdigattest skal masseregnskap være godkjent av 
Byteknikk.» 
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7 Konsekvensutredning 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått i oppstartsmøtet og konklusjon er at 
saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. Planen ligger innfor rammene av 
gjeldene kommuneplan, og er utredet tilfredsstillende på overordnet nivå. Tilført næringsareal er 
ikke stort nok til å skape vesentlige virkninger for naturressurser, miljø og samfunn. 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget  

8.1 Overordnede planer 
Planen er i hovedsak i tråd med gjeldende kommuneplan. Angående høyder er det i hht. referat fra 
møte med Bodø kommune tillatt 5+1 etasjer i kvartalet. Med utgangspunkt ble det utarbeidet et 
forslag til varierende høyder som tilsvarte et gjennomsnitt på 5+1 etasjer i fasadelengen mot 
Storgata. Dette ga mulighet for variasjon fra 4-7 etasjer i bebyggelsen noe KPA åpnet for og som også 
var ønskelig fra kommunens side. Forslaget er etter dette endret på grunn av ønske fra kommunen, 
høydene er redusert og bygget er nå på 5 og 6 etasjer. Utnyttelsen av kvartalet, BYA er i 
kommuneplanen satt til 66% (bolig). Planforslaget legger opp til en høyere utnyttelse. Ved realisering 
av planforslaget vil %BYA være 72%. Lokk er ikke medberegnet i BYA da dette arealet representerer 
et åpent uteareal på tomten og i kvartalet.Tomtens sentrale beliggenhet og Bodø kommunes ønske 
om sentrumsnære boliger/kompakt by er argument for økning i utnyttelse. Fotavtrykket av ny 
bebyggelse er ca 300 m2 større enn eksisterende småhusbebyggelse som foreslås revet.  

8.2 Landskap 
Etablering av base/platå vil endre landskapet noe internt i gårdsrom men dette anses for å være 
ubetydelig. 

8.3 Stedets karakter 
Prosjektet fortetter med både boliger og arbeidsplasser i sentrum, som vil gi en økning av mennesker 
til det lokale servicetilbudet og grunnlag for mer byliv.  

8.4 Byform og estetikk  
Planområdet ligger i en del av Bodø sentrum som består av en stram kvartalsstruktur med smale 
kvartaler i øst/vest-retning, og ligger langs Storgata og er avgrenset av tverrgatene Urtegårdsgata og 
Biskop Kroghs gate. Tomta skråner 4-6 meter mot nord. Området er preget av bebyggelse i to til fem 
etasjer. Eldre bebyggelse på Storgatas sørside overfor planområdet er i to etasjer og består av en 
sammenhengende rekke småhus med saltak. Nyere byutvikling i vest mot bykjernen åpner for større 
tetthet med høyere bebyggelse og flate tak. Foreslått bebyggelse styrker kvartalsstrukturen ved en 
sammenhengende bebyggelse langs Storgata og markert hjørnebygg. Det høyeste volumet er 
plassert mot høyt nabobygg i Biskop Kroghs gate. Innglassede balkonger fremtrer som helhetlige 
bygningselementer og bidrar til å bryte volumene ytterligere ned i mindre dimensjoner og tilnærme 
seg de mindre byggene i gaten. I byggets hjørner på gateplan er det foreslått funksjoner for næring 
eller tjenesteyting. Dette bidrar til en stor variasjon av fasadene og funksjonene i gateløpet. 
Parkering er lagt til garasjekjeller/base som tar i bruk fallet i Biskop Kroghs gate for direkte innkjøring 
en etasje under gatebebyggelsen mot Storgata. 

Nordlysbalkonger mot nord er foreslått i ulik dybde og takt og med åpninger som slipper lys ned til 
vinduer i fasaden. Balkongene kan være felles eller private og fungerer både som atkomst og som et 
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ekstra uterom.  Bebyggelsen er foreslått med flate tak som sammen med balkonger dekker kravet til 
uteopphold. Tomten er svært smal og gir ikke rom for kvalitetsmessig gode og tilstrekkelig store 
oppholdsarealer på bakken. Taket skal utformes som et fullverdig uterom med leke- og 
oppholdsplasser både inne og ute, og med vindskjerming både med glassrekkverk og vegetasjon. 
Bebyggelsen er i helhet foreslått med trekledning. 

Bebyggelsen vil føye seg inn i gateløpet uten å endre fjernvirkningen vesentlig. Hjørnebygget i vest vil 
bli en etasje høyere enn nabobygget i Biskop Kroghs gate Storgata 35-37, men vil være like høyt som 
Storgata 33. Hjørnebygget vil stikke over øvrig bebyggelse i nærheten sett på avstand.  

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Planlagt utbygging har ingen påvirkning på registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Bygningsrekken 
i syd har status som «område som skal reguleres til hensynssone bevaring» og det vil legges vekt på 
estetiske hensyn ved utforming av ny bebyggelse. 

8.6 Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven  
Det er ikke innenfor planområdet registrert sårbar eller verdifull flora eller fauna ved befaring eller 
gjennom offentlige registre. Forslagsstiller vurderer derfor at kunnskapsgrunnlaget og føre-var-
prinsippet i loven (§§ 8 og 9) er ivaretatt. 

Utbygging av planområdet berører dermed ikke naturmangfold. Øvrige §§ i kapitel II i 
Naturmangfoldloven kommer dermed ikke til anvendelse. 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Den planlagte utbyggingen bygger ikke ned eksisterende rekreasjonsområder/uteoppholdsarealer. 
Det etableres uteoppholdsareal for boligene med tilgjengelighet fra gateplan. Utbyggingen vurderes 
derfor til å forbedre rekreasjonsinteresser lokalt. 

8.8 Uteområder 
Det er i dag ingen opparbeidete utearealer i planområdet. Prosjektet tilrettelegger for felles og 
private utearealer til planlagte boliger. Utbyggingen av planområdet vurderes å ha en positiv virkning 
på uteområder. 

8.9 Trafikkforhold 
Det vil være en økning på inntil 120 ÅDT og dette anses som mindre/ikke betydelig økning. 
Planområdet ligger i ett boligområde med svært god tilgjengelighet til sentrumsfunksjonene. 
Butikker, arbeidsplasser og kollektivholdeplasser ligger 
innenfor gangavstand. Fremtidige trafikkmengder skaper ingen større 
avviklingsproblemer. Biskop Kroghs gate og Urtegårdsgata anbefales med 
fartsgrense 30 km/t. Muligens kan ett større område vurderes med fartsgrense 
30 km/t. Det bør vurderes fartsdumper dersom målinger viser at det kjøres for 
fort i Storgata. 
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Den totale trafikkøkningen i området er på litt over 10%. Omkringliggende veinett har en kapasitet 
på ca. 4000 ÅDT, Sjøgata på ca. 12.000 ÅDT. Veiene er tilstrekkelig dimensjonert for trafikkøkningen. 

Kollektivtilbud 

Utbygging av planområdet vurderes å ha en ubetydelig virkning på kollektivtrafikk. Nasjonale 
målsettinger tilsier at en stor andel av trafikkvekst skal tas ved kollektivtransport, gange og sykkel. 
Fortetting i sentrum, nær et eksisterende blandet funksjonstilbud, og eksisterende kollektivtraseer 
og holdeplasser bygger opp under denne målsettingen. 

8.10 Barns interesser 
Ved at området i dag ikke har tilrettelagt uteareal, sees dette som en forbedring i området og en 
positiv utvikling. Det vurderes at hensyn til barn og unge er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget da 
det er tilrettelagt for lek på takterrasse og at det legges opp til forbedring av Anna Benoni - parken.  

8.11 Sosial infrastruktur 
Skolekapasiteten har vært drøftet med Bodø kommune og er rekkefølgekrav. 

8.12 Universell tilgjengelighet 
Bebyggelsen utformes med krav om universell utforming (publikumsfunksjoner og utearealer) og 
tilgjengelighet (boliger) – dette iht. gjeldende byggeteknisk forskrift. 

Utbygging av planområdet vurderes derfor å ha en positiv virkning på universell tilgjengelighet i 
planområdet. 

8.13 Energibehov – energiforbruk 
Energiløsning for bebyggelsen blir iht. gjeldende Byggeteknisk Forskrift (TEK). På tidspunktet for 
planinnsending er det TEK 10. TEK 17 stiller krav om at bygninger over 500 m2 oppvarmet BRA skal 
prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. 

Planområdet ligger dessuten innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er derfor 
tilknytningsplikt for fjernvarme. 
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8.14 ROS 
ROS-analysen er vedlagt som eget dokument og referert i avsnitt 6.14. Analysen viser at det er 
utfordringer knyttet til: 

• Grunnforhold 

• Sterk vind 

• Støy 

• Luftforurensning 

• Forurensning i grunnen 

• Beredskap og ulykkesrisiko 

Ingen av disse tema vil få konsekvenser utover planforslaget og det er redegjort for hvordan 
avbøtende tiltaket for planen er ivaretatt.  

8.15 Teknisk infrastruktur 
I epost fra Teknisk avd. i kommunen er det vurdert at dimensjoner på anlegg for vann ikke er 
tilstrekkelig.  

Trafo som blir berørt av tiltaket skal reetableres i ny bebyggelse. Utbyggingen vurderes derfor å ha en 
ubetydelig virkning på nettverksstasjoner i området. 

• Vann og avløp 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det vurderes at planforslaget ikke vil føre til direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.  

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget åpner for etablering av forretningsareal på gateplan. Dette støtter opp om kommunens 
målsetning om ønsket aktivitet i Storgata. City hotell som i dag ligger i Storgata 39 vil måtte legges 
ned/flytte.  

9 Innkomne innspill 

9.1 Merknader  
Det er mottatt 9 innspill/merknader til varsling om planoppstart. Disse følger i sin helhet som vedlegg 
til planen.  

1: Sametinget, dat 26.11.2016 

2: Nordland Fylkeskommune, 20.12.2016 

3: NVE, dat 19.12.2016 

4: Statens vegvesen, dat 05.12.2016 



Side 43 av 45 
 

5: Jernbaneverket, dat 14.12.2016 

6: Avinor, 09.12.2016 

7: Nordlandsnett, dat 01.12.2016 

8: LUKS, dat 08.12.2016 

9: Storgata 38 AS, Storgata 40-42 AS, 15.12.2016 

1: Sametinget  
a) Sametinget slår fast at de ikke har spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 
nåværende tidspunkt. 
b) Sametinget minner om den generelle aktsomhetsregelen og foreslår tekst til 
reguleringsbestemmelser når det gjelder dette. 
 
Forslagsstillers kommentar: 

a) Ingen kommentar 
b) Kommentaren tas til følge og teksten tas inn i bestemmelser 

 
2: Nordland Fylkeskommune 

a) Fylkeskommunen kan ikke på nåværende tidspunkt se at tiltaket er i strid med regional 
politikk og Fylkesplan for Nordland. 

b) Planforslaget er ikke i konflikt med registrerte kulturminner men påpeker at bygningsrekken i 
syd har status som «område som skal reguleres til hensynssone bevaring» og at det bør 
legges vekt på estetiske hensyn og god tilpasning. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
a) Ingen kommentar 
b) Planforslaget forholder seg til gjeldende kommuneplan hva gjelder høyder på bebyggelse. Ny 

bebyggelse søkes tilpasset nabobebyggelse i materialitet og arkitektonisk uttrykk.  
 
3: NVE 

a) NVE kan ikke se at planområdet berører vassdrag, elektriske anlegg eller er utsatt for skred. 
NVE har derfor ingen merknader til varsel om planoppstart. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
a) Ingen kommentar 

 
4: Statens Vegvesen 

a) Statens Vegvesen har ingen kommentarer til innsendt varsel om planoppstart. 
 
Forslagsstillers kommentar: 

a) Ingen kommentar 
 
5: Jernbaneverket  
a) Jernbaneverket påpeker planområdets nærhet til jernbanen og viser til grunnforhold på tomten 
(fyllmasser) og henstiller om at det utføres en skredfarevurdering med fokus på geotekniske forhold 
og avklare sikkerheten i forhold til jernbanen. 
b) Påpeker at ROS-analysen skal ta for seg jernbanestøy og vibrasjoner på utbyggingsområdet. 
Jernbaneverket anbefaler at soveromsvindu og balkonger ikke vendes mot jernbaneareal. 
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Forslagsstillers kommentar: 
a) Det vil før igangsetting bli foretatt en geoteknisk undersøkelse av planområdet. 
b) Jfr. støykonsulent Norconsult: Kart for støy til planområdet fra vei- og jernbanetrafikk 

hentet fra Kommunekart.no/Bodø kommune viser at planområdet ikke ligger utsatt 
for støy fra jernbanen.  Det er uklart hvorvidt kommunen har medtatt støy fra 
hensetning o.l. i denne vurderingen. Dersom kommunen krever at det dokumenteres 
vibrasjonsnivå og støy fra hensetning, må det gjennomføres kontrollmålinger for 
begge. Kvikkleiren vil gi mer overføring av vibrasjoner enn andre grunnforhold. 
Soverom og balkonger vil tilfredsstille nødvendige lydkrav. De fleste balkonger er 
orientert mot sør og på motsatt side av jernbanen. 

 
6: Avinor  
a) Avinor ber om at det tas inn fellesbestemmelse rundt høyderestriksjonsflater i 
reguleringsbestemmelsene til planen. De påpeker at det ikke vil gis aksept for ny bebyggelse/anlegg 
over kote 52 før det foreligger godkjennelse fra Luftfartstilsynet. 
 
Forslagsstillers kommentar: 

a) Maks tillatt høyde på ny planlagt bebyggelse er på ca. kote 40, kommentaren anses derfor 
ikke som relevant for denne saken.  
 

 
7: Nordlandsnett 

a) Påpeker at det er trafo i planområdet. Påpeker videre de krav som stilles til evt. ny 
nettstasjon i planområdet. 

 
Forslagsstillers kommentar: 

a) Trafoen som i dag står på planområdet fjernes og funksjonen forutsettes flyttet inn i ny 
bebyggelse og det er planlagt for nødvendige krav til plassering og areal. 

 
 
8: LUKS 

a) Det vises til krav rundt utforming av varemottak. 
 
Forslagsstillers kommentar: 

a) Det planlegges kun for et meget begrenset areal for næring i planområdet og det legges ikke 
opp til eget varemottak. Vareleveranser vil skje fra tilliggende fortau/gate. 

 
 
9: Sjøgata 38 AS, Sjøgata 40-42 AS 

a) Påpeker behov for opprettholdelse av tinglyste avtale om atkomstvei fra Biskop Kroghs gate 
med en bredde på 5.5 m. Krever at dette medtas i bestemmelser for planområdet. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er i planprosessen gjort avtale mellom grunneierne at det opparbeides felles adkomst/ innkjøring 
til parkeringsareal i felles bakgård med en bredde på 5.5 meter. Det er enighet om at det holdes av et 
areal langs felles eiendomsgrense med bredde 2.75 m som ikke bebygges slik at det kan 
parkeres/manøvreres på naboeiendom i nord. Arealet er sikret i plankartet. Privatrettslig avtale 
inngår ikke som del av reguleringsbestemmelser. 
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9.2 Annet 
Illustrasjon er oversendt byteknikk for kommentar. Svar på henvendelse til byteknikk: 

Det ligger en 175mm vannledning i Storgata, men den er veldig gammel. Både vann og avløp i Biskop 
Kroghs Gate er fra 2005. Vannet har ikke kapasitet til 50 l/s. Vil regne med bygges skal sprinkles. 
Nybygg skal separeres og kobles til separatsystem, og det er mulig i dette tilfelle. Men det bør gjøres 
en kapasitetsberegning for å vite hva som trengs av vann og avløp. 

Forslagsstillers kommentar: 
Kapasitet og løsninger vurderes i videre prosess. 

10 Avsluttende kommentar 
Virkninger og konsekvenser ved planforslaget er kartlagt og vurderes å ha overveiende positive 
virkninger og er i samsvar med regionale og nasjonale føringer omkring fortetting og blandede 
byfunksjoner i sentrale områder. Utbyggingen legger også til rette for redusert bruk av bil med høy 
andel av plasser for sykkel og nærhet til kollektivtrafikk. Planlagt bebyggelse vil gi en god og variert 
utforming av planområdet med høy arkitektonisk kvalitet, i tillegg til god og robust materialbruk.  

Planforslaget vurderes ikke å ha negative konsekvenser for miljø og samfunn og er i tråd med 
kommunens intensjon om tilrettelegging for boliger i sentrum og utadrettede aktiviteter på gateplan.  
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