
pLAN BESKRTvELsE FoR oM nÅoenEG u LERt NGSpLAN

FoR BANKGATA oG AspÅsrru sKoLEounÅoen, sooØ
SENTRUM.

i

I

I

Utarbeidet av Byplan, Bodø kommune

Dato 15.05.17 
I



lnnhold
1Sammendra9................ ..................5

rl

2.1 Hensikten med p1anen...1........,..... .....1........ 5

ll
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, elierforhold.. ....................... b

2.3 Tidligere vedtak i saken ..........5

2.4 Utbyggingsavtaler..... ...............5
I

2.5 Krav om konsekvensrtredniJg ...................i. z

3.1 Medvirkningsprosess, varseliom oppstart....... ..................7

4 Planstatus og rammebetingelser...... ..................7

4.L Overordnede planer og føringer.. ...............7

o Kommuneplanens qreqldel .......................8

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

4.3 Tilgrensende planer og planer som delvis inngår i planområdet.................. ......... 10

4.4 Temap1aner............... ............. 1L

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer..... ............11

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold .............12

5.18e1iggenhet................. ..........I2

Avgrensning og størrelse på planområdet .............. .......12

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk.. ................L2

Eksisterende bebyggelse ........ 13

5.3 Kulturminner og kulturmiljø ..................... 15

5.4 Naturverdier............. ............. L6

5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder............... ...............16

5.6 Trafikkforhold ........... ............ 18

KjØreatkomst; Bankgata ........ 18

Vegsystem... ........21.

5.7 Barns interesser.... ................23

5.8 Sosial infrastruktur ................25

5.9 Universell tilgjengelighet.............. .............25

5.10 Teknisk infrastruktur ............25

5.11 Grunnforhold........... ............25

Ledninger .............26

Side 2 av 50

Områdereguleringsplan for Bankgata og Aspåsen skoleområde , Bodø sentrum



5.12 Støyforho1d............. ...............26

5.13 Næring ...............28

5.14 Analyser/ utredninger ...................:.................. .............28
I

5.15 Risiko- og sårbarhet ...:.........i....... ...............29

6 Beskrivelse av p|anfors|aget............................]..... ................32

6.1 Planlagt arealbruk..... ...............32

6.l.L Reguleringsformå|.. 
i 

........33

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsfo/mål ............ ......34

6.3 Bebyggelsens plassering og utformin9............... ............34

6.3.1 Bebyggelsens høyde jf. bestemmelsene ............. ........................35

6.3.2 Grad av utnytting. ............35

6.3.3 Antall arbeidsplasser ................ ...........35

6.4 Parkering .............36

6.5 Tilknytning til infrastruktur............. ............37

6.6 Trafikkløsning............ ............37

6.6.1 Kjøreatkomst .......... ........39

6.6.2 Varelevering............ ........39

6.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende ....................39

6.6.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold ....................39

6.7 Planlagte offentlige an1egg......... ............... 40

6.8 Miljøoppfø1ging......... .............40

6.9 Universell utforming. .............40

6.10 Uteoppholdsareal ..................40

6.1L Kollektivtilbud ........................43

5.12 Kulturminner............ .............43

6.13 Plan for avfallshenting/ søppelsug ............. ................43

6.L4 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS ............. .....................43

6.15 Rekkefølgebestemmelser............ .............43

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget............ ................ 43

7.1 Overordnede planer ...............43

7.2 Landskap .............43

7.3 Stedets karakter....... ................44

7.4 Byform og estetikk.. .................44

7.5 Kulturminner og kulturmiljØ, evt. verneverdi................ .....................44

Side 3 av 50
Områdereguleringsplan for Bankgata og Aspåsen skoleområde, Bodø sentrum



Side 4 av 50

Områdereguleringsplan for Bankgata og Aspåsen skoleområde , Bodø sentrum



1 Sammendrag
Dette planforslaget er utarbeidet av BodØ kommune selv, i samarbeid mellom Oppvekst- og

Kulturavdelingen og Teknisk avdeling.

'r'l
Planen har som hovedhensikt å leg$e til rette for økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i/ved I

skoleområdene, samt å legge til rette forlgode aktivitetsskapende uteoppholdsareal. Med bakgrunn i

at store deler av planområdet er uregulert, vil også planen stadfeste gjeldende arealbruk, samt
oppdatere plangrunnlaget i området.

2 Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å finne gode løsninger for adkomst og parkering til skolene og

flerbrukshallen, ev. drop-sone (differensierte områder for ulike trafikantgrupper). Planarbeidet skal

også finne løsninger for avgrensning og utvikling av ute- og oppholdsarealene rundt skolebygget.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver for dette planarbeidet er Oppvekst- og Kulturavdelingen i BodØ kommune. Planarbeidet
blir utført av Bodø kommune ved Teknisk avdeling.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er i @konomiplan for 2O!6-2OL9 og årsbudsjett for 2016 avsatt 4,5 mill. for oppgradering av

uteområdene ved Bankgata skole. I Økonomiplanf or 2Ot7-2020 er det ytterligere satt av 2,5 mill.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det finnes pr. d. d. to vedtatte utbyggingsavtaler som omhandler utbyggingstiltak innenfor deler av

planområdet. Den ene avtalen gjelder; Samorbeidsovtole for utbygging ov BodØ Videregående skole,
vedtatt juni 2013. Den andre avtalen gjelder; Samarbeidsavtole for utbygging ov Grensen, vedtatt
september 2014.

Med bakgrunn i at planforslaget omfatter areal som inngår i vedtatte utbyggingsavtaler kan det være

aktuelt å starte arbeid med reforhandling av gjeldende avtaler.

-Somorbeidsavtale for Bodø Videreqående: Avtalen omfatter store deler av arealet nord og nordøst
for Bankgata skole. Avtalen regulerer partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved

utbygging av Bodø Videregående skole, og er basert på gjeldende områdereguleringsplan. Planen

regulerer ansvar for utbygging av opparbeidelse av teknisk og grønn infrastruktur.

- Viktige moment i avtolen: Utbygger skal bl.a. sørge for å bygge ut området i samsvar med vedtatt
reguleringsplan, samt å bygge gang/sykkelvei mellom Torvgata og Bankgata... Utbygger skal også

planlegge og bygge fortau på SV siden av Bankgata.

Side 5 av 50

Områdereguleringsplan for Bankgata og Aspåsen skoleområde , Bodø sentrum



;fiI
,1

h

)0(

-Ir

Utsnittet viser deler av området som er omfattet qv samarbeidsavtalen.

2. Samarbeidsavtale Grensen: Al'talen er basert på gjeldende plan for grensen, situasjonsplan dat.

21.12.10, og kommunens norrner for kommunaltekniske anlegg m.m.

Vihige moment i avtalen; Utbygger skal dekke alle kostnader med planlegging, opparbeidelse og

ferdigstillelse av anlegg nevnt under pkt. 2 i ar.talen; Her inngar bl.a. planlegging og bygging av ny

vei, fortau, gatebelysning m.m.

Utsnittet viser deler av området som inngår i samorbeidsovtolen for Grensen.

Side 5 av 50
Om rådereguleringsplan for Bankgata og Aspåsen skoleområde, Bodø sentrum



Reforhondlina ov aieldende utbvqainqsavtaler
Med bakgrunn i at planforslaget berører flere eksisterende reguleringsplaner, med underliggende

utbyggingsavtaler, kan det være aktuelt å varsle oppstart av arbeid med reforhandling av gjeldende

utbyggingsavtaler. 
I itj

2.5 Krav orn konsekvensutredning 
i

Saken blir ikke omfattet av forskrih om konsekvensutredninger $$ 2 og 3. Formålet med planforslaget
er i samsvar med rammene giu i kommuneplanens arealdel.

3 Planprosessen I I

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
Det ble annonsert varsel om oppqtart av planarbeid i Avisa Nordland den 13.01.15, med høringsfrist til
den 17.08.15. Det ble samtidig sendt ut høringsbrev til berørte parter/gjenboere, overordnede
myndigheter, interesseorganisasjoner og interne høringsparter.

Medvirlcning
I planarbeidet har det blitt avholdt flere arbeidsmøter med de involverte skolene, elevene, oppvekst- og
kulturavdelingen, Bl.teknikk v/Plan og Utbygging og Geodata, Statens Vegvesen og Nordland
Fylkeskommune. Her har trafikksituasjonen og ulike forslag til løsninger blitt drøftet. Utvikling av

skolegarden som aktivitetsarena har også vært tema på flere av møtene.

4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer og føringer
o Nasjonaleforventninger til regional og kommunal planlegging øv l2juni 2015
De nasjonale forventningene samler måI, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at

fulkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.

De nasjonale forventningene vektlegger gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig
areal- og samfunnsutvikling, samt planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.

. Stqtlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

Det skal legges til rette for effektiv og miljøvennlig energibruk og planlegges slik at klimagassutslipp
reduseres.

o Rikspolitiske retningslinjerfor å styrke børn og unges interesser i planleggingen
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging, gi
kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barns og unges interesserer i sin planlegging
samt gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
interesser.

o Rikspolitiske retningslinjerfor samordnet areal- og transportplanlegging
Retningslinjene har som mål at arealbruk og transportsystem utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutn)4telse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn
og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkawikling. Det skal legges til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen.
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o Fylkeskommunaleplaner
Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 ble vedtatt av fylkestinget27.02.2013. Som en del av

frlkesplanen er det også utarbeidet arealpolitiske retningslinjer. Blant annet fremgåLr det at:
. Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i
gan${vstand fra gode kollektivtilbud. lll

. Boliger, sfioler og bamehager skal ha trygg ferdsel til lek og annen aktivitqt i en variert og
sammenhedgende grønnstruktur med gode forbindelser til omkringliggende firaturområder.
. Uteområder skal i størst mulig grad sikres en design med universell utforming.
. Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element skal være en integrert del av
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og
landskapqelementer.
. Kommuhene skal i nødvendig grad kartlegge og innarbeide potensielle fJresoner (flo, flom
og skred), som følge av klimaendringer i planleggingen. Det er viktig at det angis
bestemmelser som tilpasser arealbruken til konsekvensene av et endret klima.

_t___o Naturmangfo'ldloven
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk
kultur.

c Kommuneplanensqrealdel
I kommuneplanens arealdel er begge skoleområdene avsatt til offentlig eller privøt tjenesteyting, mens

hele/deler av uteområdene er avsqtt til friområde.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet omfatter Bankgata og Aspåsen skoleområde.

Det finnes to godkjente detaljreguleringsplaner innenfor den ytre planavgrensningen. Den ene
planen gjelder detaljreguleringsplan for Bodø videregående skole og den andre planen gjelder
detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1.. I detaljplan for Bodø videregående skole, datert den 09.02.12,

er arealene i hovedsak regulert til offentlig formål (skole), 916nnstruktur, samferdselsanlegg
(vei/fortau, gang- sykkelvei og parkering) og idrett. I detaljplan for Aspåsveien 1 er arealene i

hovedsak regulert til boligformå1.

Utsnittet viser detaljreguleringsplan for Bodø videregående skole
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Ut over disse to planene finnes det tre reguleringsplaner som delvis blir berørt av dette planforslaget,

og dette er; Områdereguleringsplanfor Bodø Videregående Skole, reguleringsplanfor Grensen og

r e gul er in gs p I an for P ly sj by en (s e kartut s ni tt und er) .

i,l

Utsnittet viser områdereguleringsplan for Bodø videregående skole.

Utsnittet viser reguleringsplanen for grensen.
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Liten endrinq av områderequlerinqsplan for Bodø Videreqående
Med bakgrunn i at områdereguleringsplanen for Bodø Videregående skole overlappet og opphevet
deler av reguleringsplanen for Grensen, ble det i etterkant av vedtak oppdaget en utilsiktet virkning
av planen som berørte den østlige atkomsten til Grensen. Det ble derfor gjennomført en mindre
planei{dring den 01. 02.201.3. ll

ii
Hovedhensiltten med den mindre planendringen var å tilbakeføre innregulert trafikkareal i nord, som
ble opphevet og regulert til parkareal i områdereguleringsplanen for BodØ Videregående. Dette for å

sikre atkomst til Grensen fra øst slik at brann-, renovasjon-, varetransport og annen nyttetrafikk får
atkomst til planområdet fra den østlige delen av planområdet (se kartutsnitt under).

4.3 Tilgrensende planer og planer som delvis inngår i planområdet
Planområdet grenser/kommer i berøring med en gjeldende reguleringsplan i nordøst; reguleringsplan

for Plysjbyen, vedtatt den 22.10.2009.

Ut s n itte t v i s e r re gu I e r i ngs pl ane n fo r P Iy sj bye n.
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4.4 Ternaplaner
Trafikksikkerhetsplan for Bodø kommune 2014-2017: Ett av tiltakene er økt kvalitet, universell

utforming og trahkksikkerhet i Torvgata (fra Prinsens gate til Bodø videregående skole).

,ri,
I gatebruksplaln for Bodø, er Torvgata definert som en viktig gangakse. Bankgåta er definert som

viktig transportåre fof bil, men også for andre trafikantgrupper: Gata rustes nå opp mep brede fortau.

Hålogalandsgata er definert som viktig trafikkåre for alle trafikanter og det skal tilrettelegges bedre for
gående og syklende her.

Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø.
Denne håndlingsplJnen, som ble vedtatt i 2012 oger en del av Bypakke Bodø, har sJm hovedmål å

fremme trafikksikkerheten og øke bruken av miljøvennlig transport.

Sammenhen gend e sykke lv eine tt
Et av tiltake;e i der{ne handlingsplanen er å etablere et fortau med sykkelfelt på nordsiden av

Hålogalandsgaten, med 5 meter bredde. Videre skal det etableres ledelinjer, møblering, nedsenkede og

hevede overganger, samt belysning.

Hovednettfor gående
l. Et av tiltakene i denne handlingsplanen er å oppgradere Bankgata med fortau, ledelinjer,

opphøyde og nedsenkede fortau, hvilebenker og belysning. Videre er det et prioritert tiltak å

etablere trygge overganger mot Bankgata skole. Status: Gjennomført.

2. Et annet prioritert tiltak er å oppgradere fortau med ledelinjer, nedsenkede og hevede

overganger i skoleområdet mellom Bankgata og Torvgata, samt belysning. Status: Delvis
gjennomført.

Handlingsplan for sykkel, vedtatt mai 2009.
I handlingsplan for giennomgående sykkelvegnett i Bodø er det tatt utgangspunkt i de traseene som

inngikk i temakart sykkel til kommuneplanenes arealdel 2009.

Hovedvegnettet for sykkel er i handlingsplanen inndelt i 6 hovedruter (rute l-6) og 16 lokale
sykkelruter (rute 7-22). Hovedrutene er direkte ruter mellom viktige målpunkt og følger i hovedsak
hovedvegnettet for biltrafikken. De lokale rutene server områdene mellom hovedvegnettet, men de kan

også være alternative ruter til hovedvegnettet.

I denne handlingsplanen er Hålogalandsgata opplistet som en av hovedrutene for sykkel og i
Håloglandsgata er det et prioritert tiltak å etablere sykkelfelt på begge sider av Hålogalandsgata frem
til Dronningens gate.

Kommunedelplan for sykkel
Bystyret vedtok i møte 12. mai 2016 oppstart av arbeid med Kommunedelplan for sykkel i Bodø og
utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Det er behov for å revidere Strategisk plan for sykkel i Bodø (2007) og Handlingsplan for
gjennomgående sykkelveinett i Bodø (2009). Hensikten med planen er å utarbeide en ny sykkelstrategi
for Bodø og å revidere handlingsplanen for sykkel. Kommunedelplan for sykkel vil erstatte gjeldende
planer.

Det er forventet at kommunedelplan for sykkel vil bli endelig vedtatt i løpet av 2077.

4" 5 Statli ge p I anretningslin j er/ramm e r / føringer
T-1540 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner - erfaringer og
eksempler.

Side 11 av 50

Områdereguleringsplan for Bankgata og Aspåsen skoleområde, Bodø sentrum



5 Beskrivelse av planornrådet, eksisterende forhold

5..{ Eeliggen,laei

,Planområdet ligger sentralt plassert i sentrum av BodØ og er oqlgitt av tett boligbebyggelse i nord,
'øst og vest. I sør grenser planområdet mot Hålogalandsgata og mot en rekke med boligbebyggelse.

elanofnrådet har god tilknytning til sentrumsbebyggelsen, både gjennpm eksisterende veisystemer

og gang- og sykkelveier.

Planområdet har god tilkomst fra omkringliggende veisystemer, både i øst fra Bankgata og fra

Hålgsalandseata i vest, samt fra Parkveien i nord.rl
Avgrensruing og størrelse på planområdet
Planområdet omfatter Aspåsen og Bankgata skoleområder. Areal som inngår i reguleringsplanen for
Bodp Videregående skole og Aspåsveien l- omfattes ikke av planarbeidet.

Planområdet grenser ivest til midtlinjen i Hålogalandsgaten og i nord og sørgrenser planen i

hovedsak til private eiendommer. I øst grenser planen til østsiden av Bankgata og isørøst grenser

Kart ut s nitte t vi s e r de n y t re o mr åde av gr e ns ni n ge n.

5..? Dagens areaå'bruåk mg tiåstØtende areal'bn'uk
Planområdet omfatter en relativ tung bebyggelse med offentlige skolebygg og idrettshall mellom
Hålogalandsgata, Bankgata og Parkveien. Området er i dag bebygd med skolebygg, samt
parkeringsareal, grøntområder, idrettsanlegg og trafi kkområder.

Planområdet grenser i nord, øst og i nordvest til boligområder med blandet bebyggelse. I nord grenser

planområdet til et verneverdig boligområde, kalt <plysjbyen>.
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Eksisterende betlyggelse
Bankgata skole
Bankgaif er byens eldste skole. Den ble bygget i 1949 som et resultat av'{t den gamle skolen brente
ned da Bodø b[e bombet i mai 1940. Allerede i juli 1940 begynte planleggingerl av den nye skolen.
Arkitektene Gieve og Lange fikk i oppdrag å tegne skolen, men det var først etder frigjøringen at
arbeidet virkelig kunne begynne. I 1946 ble byggingen av skolen lagt ut på anbud og den 7. november
1949 kunne skolen innvies. På den tiden ble skolen kalt for Bodø folkeskole.

Det tok altså,9 år før Bodø iglen fikk en skikkelig skole, i mellom tiden haddg undervisningen foregått
i kjellere og trekkfulle brakker. Dette gav en skole på 10000 kvm med en hovbdbygning som målte 70
ganger 18 meter.

Bankgata skole er i dag i bruk som ungdomsskole og skolen har 5 paralleller på 10. trinn og 4
paralleller på 8. og 9. trinn. Skolen har i dag ca. 300 elever fordelt på disse trinnene.

Bankgata flerbrukshall
I området mellom Bankgata og Bodø videregående skole ble det i 2015 bygget en ny flerbrukshall.
Dette prosjektet var et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Bodø kommune, og hallen er
plasser i eiendomsgrensen, med omtrent lik halvdel på hver side. Hallen har et areal på total 3600m'z.
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Aspåsen skole
Eksisterende skolebygg inneholder både Aspåsen barneskole og Bodø kulturskole. Skolen ble bygget i
1966 som 150-arsgave fra Bodø kommune til Bodø kommune og omfatter et areal på ca. 4200 m2.

Skolen ble bygget etter en landsomfattende arkitektkonkurranse som ble vunnet av Cappeln og Rodahl
med prosjektet <Stella Polaris>. Byggets utvendig og innvendig form viser en båt til ankers i
midnattssolen eller under polarhimmelen en vinternatt.

Bygget huset opphavelig byens barneskole (ungdomsskolen var nettopp innført) og byens idrettshall
og storstue/konsertsal. Etter 25 ar ble anlegget bygd om. Aulaområdet ble til konsertsaler og omdøpt
til Bodø Kulturhus, også det var gave til seg selv da byen i l99l fylte 175 åtr.I2002 ble det bygd egen
gymsal i bakgården.

Bodø kulturhus ble i 2014 flyttet til Kulturkvartalet i sentrum av Bodø og Aspåsen skole rommer nå

barneskolen med småskoletrinnet fra 1-4 trinn og mellomtrinnet fra 5 - 7 tinn, samt Bodø kulturskole.

Det er planer for ombygging av skolen for å øke kapasiteten fra2-parallell skole til 3-parallell skole.
Tidligere kulturhus-lokaler vil da bli omgjort til undervisningsrom for skolen og kulturskolen.
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Bildet viser Aspåsen skole etter oppførelsen i 1966.

Plysibven
Den nordøstlige delen av planområdet grenser opp til et større boligområde, kalt <Plysjbyen>.
Dette boligområdet er det best bevarte området med førkrigsbebyggelse i Bodø. De fleste bygningene
er fra 1920 tallet, men det finnes også bebyggelse fra slutten av 1800 tallet. De fleste bygningene i
dette området har verneverdi i seg selv, men den viktigste verneverdien ligger i bygningsmiljøet som
helhet. Med bakgrunn i verneverdien er hele området som inngår i <Plysjbyen> regulert til
spesi al område bevaring, o ffent I i g formål og bo I igformåI.

5.3 Kulturminner og kulturmiljø
Aspåsen skole
Aspåsen skole har stor kulturminneverdi og skolebygget ble bygget i 1966 og tegnet av arkitektene
Cappelen og Rodahl. Skolen ble i sin tid betegnet som nord - Europas fineste skole. I temakart 6:
Kulturminner sentrum - Kulturminnevern, vedlegg til kommuneplanens arealdel for perioden 20I 4 -
2026, er skolebygningen avsatt som område som skal reguleres til hensynssone bevaring.

Bankgt.24 A; Gimle
Nord for Bankgata skole ligger Bankgata 24 A; Gimle. Dette er en bygning som ble bygd tidlig på
1900{allet med et nyere tilbygg fra 198O-tallet. Bygningen brukes i dag som et kommunalt
aktivitetshus og eiendommen er regulert til bevaring i reguleringsplanen for Plysjbyen, vedtatt
22.t0.2009.
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Bildet viser det kommunale aktivitetshuset; Gimle, og Bønkgata retning nordover mot sentrum.

5.4 Naturverdier
Det er i følge den nasjonale basen; www.miljøstatus.no registrert en sårbar art innenfor
planområdet. Dette funnet ble registrert i 1953 og er avmerket i skolegården på Bankgata skole,
under bygget for Bankgata flerbrukshall. Med bakgrunn iden store byggeaktiviteten iområdet er
lokaliteten mest sannsynlig blitt fjernet.

5. 5 Rekreasionsverdi/ rekreasionsbruk, uteområder
lKommunedelplanfor grønnstruktur i Bodø kommune, del l; Sentrum, Salnern/Rønvik,harbegge
skoleområdene innenfor planområdet en sentral og viktig plass. Planen ble utarbeidet i 2002 og er et
vedlegg til kommuneplanens arealdel.

Grønnstrukturplanen er en temaplan som gir føringer for utarbeiding av helhetlige arealplaner.
Innholdet i planen skal innarbeides som premiss for fortetting og forvaltning av grønnstrukturen i
byutviklingsområder. I planen har en kartlagt og analysert eksisterende grønnstruktur og utarbeidet
retningslinjer for bruk og forvaltning av uterom med allmenn interesse i sentrumsområder,
byutviklingsområder og overgangssoner mellom naturområder og bebyggelse.
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Kartutsnittet er hentetfra grønn plakat ogviser skoleområdene ved Bankgata og Aspåsen
skoleområder. I planen er begge de sentrale skoleområdene avmerket som; Kategori I, (mørkegrønn)
og dette er areal der omdisponering ikke må forekomme. Den lysegrønne fargen angir areal som ikke
må omdisponeres uten en grundig konsekvensutredning.

Bankgata kunstgressbaner er et av de mest brukte breddeanleggene for fotball i Bodø. Det er 6n 1 1'er-
bane og 6n 7'er-bane. På dagtid benlttes anleggene til skolenes undervisning og noe egenorganisert
aktivitet. På ettermiddagstid er kunstgressbanene hovedarena for barnefotballen i Bodø, med aktivitet
mandag - torsdag fra kl. 1 5:00 - 22:00123:00. Fredag cirka til kl. 20:00. Kunstgressbanene er også
mye i bruk av ulike innvandrergrupper til både organisert og egenorganisert aktivitet. I helgene er det
noe lavere organisert aktivitetsnivå.

Bankgata flerbrukshall er den mest brukte flerbrukshallen i Bodø. Hallen benyttes til skolenes
undervisning fra kl. 8:00 - l6:00 på hverdager. Den organiserte idretten fra kl. 16:00 22:00.1tillegg
er det åpen hall for bam/unge på fredager i regi av idrettslagene. Helgene benyttes til
idrettsarrangement, og faste treninger på søndagskveldene.

I tillegg benyttes grusarealet v/ krysset Torggata/Hålogalandsgata til isløkke vinterstid. Her er det

egenorganisert aktivitet, med mange brukere. Kunstgressbanene, foruten Aspmyra stadion og
Nordlandshallen, beny'ttes både organisert breddefotball og egenorganisert aktivitet.

Itb, kommuned elplan for grønnstruktur
Bodø kommune er i oppstartsfasen med å utarbeide ny kommunedelplan for grpnnstruktur. Denne
planen skal sikre viktige rekreasjons- og naturområder (mot annen bruk). Planen skal gi oversikt over
og danne grunnlag for hvordan viktige grønne områder i kommunen skal bevares, videreutvikles og

forvaltes.
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Handlingsdelen i planen skal gi grunnlag for opparbeidelseskrav i reguleringsplaner, ved utbygging av
nye områder. Kommunedelplanen for grønnstruktur er en av kommunens strategier for å følge opp
nasjonal og lokal helse- og miljøpolitikk. Planen skal omhandle hele kommunen med fokus på

grønnstrukturområder ved boligkonsentrasjonene

i

Planen forventes vedtatt i løpet av 207J, og vil ersfatte kommunedelplan for grønnstruktur fra2002.
i

5.6 Trafikkforhold

Kiøreatkomst; Bankgata
Bankgata I

Bankgata skole har i dag flere kjøreatkomster, både fra Bankgata og Torvgata. I øst, mot Bankgata,
finnes til kjøreatkomster, en ved hovedinngangen (merket A på kartet under) og en sør for
skolebygningen (merket B). Sistnevnte atkomst er forbeholdt varelevering for flerbrukshallen og
atkomst for utrykningskjøretøy, samt buss. Atkopst nr. A er forbeholdt varelevering og HC-
parkering.

Bildet viser døgens hovedinngangfor Bankgata skole.

Torvgata
Hovedatkomsten til Bankgata skole er fra Torvgata (merket C). Her er det kjøreatkomst til felles
parkeringsplass nordvest i planområdet (P2). Denne atkomstveien fungerer også som hovedatkomst
for den nye boligbebyggelsen som er planlagt nord for planområdet v/Grensen. Foruten å tjene som

atkomstvei, skal denne veien også opparbeides med fortau i nord og med snuhammer i enden.

Veiutformingen og utformingen av parkeringsplassen i sør (P2) er vist i områdereguleringsplanen for
Bodø Videregående skole, vedtatt den 09.02.12.
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Den sørlige atkomsten til planområdet (merket D) har funksjon som atkomst til idrettsanlegget sør

Bankgata skole, samt Bodø Videregående skole. Atkomsten er ikke avmerket i eksisterende

reguleringsplan for området.

Kartillustrasj onen viser Bankgata skole me d atkomstveier.

Situasjonsplanen (under) viser planlagt utvidelse av eksisterende parkeringsareal i vest m/snuhammer i nord

(mot grensen). Gang- sykkelvei er planlagt fra øst m/gangfelt over Bankgata og mot vest m/tilknytning til
etablert gang- sykkelvei. Vest for inngangspartiet er det planlagt 180 sykkelparkeringsplasser.
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Kjøreatkomst; Aspåsen
Aspåsen skole har i dag 2 kjøreatkomster, begge via Parkveien m/videre forbindelse ut i

Hålogalandsgata. Den ene atkomsten ligger i sørvest (merket A på kart) og den andre ligger nordvest
for Aspåsen skole (merket B). Den sistnevnte atkomsten fungerer også som atkomst for Asphaugen

barnehage. I I

Bildet viser dagens Atkomst og parkeringsarealet ifront av Aspåsen skole.

Kartil lustrasj one n v iser A spåsen s kole område me d atkomstve ier.
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Vegsystem

Hålognlandsgatø
Hålogalandsgatautgtrør en I'tre sentrumsring. Den knytter forbindelsen fra riksvei 80 på Stormyra,

I forbilordlandshalGn, Aspmyra stadion og1{par"n aula og helt inn i Nerbyen. Medio gateløp og 
I

1 midtdeler med trær danner den en sammenhengendel all6gate (aveny) over hele 2,6 kilometer. Ved
I siden av idrett og kultur er det i hovedsak boliger soln omkranser gata. Hålogalands gata er

forkjørsregulert og den betjener en busslinje. Det er romslig med plass for både kjørefelt og parkering,
eventuelt sykkelfelt i stedet for parkering. Døgntrafikken er i størrelsesorden 5.500-6.000 biler.

I Bankguta
I Bankgata utgjør en av de viktigste tverrgatene i gJaø sentrum. Bankgata danner en sammenhengende I

forbindelse mellom kaifronten og næringsområdene ved Olav Vs. gate. Den registrerte døgntrafikken
nord for Bankgata skole er på 3960.

'forvgata

Torvgata ligger mellom Bankgata skole og Bodø videregående skole. Gaten er opprustet i forbindelse
med utbyggingen av Bodø videregående og har status som miljøprioritert gate?.

Både Bakgata skole og Bodø videregående skole har atkomst via Torggat4 både for bil og
sykkel/gange. Torvgata har en registrert Ånf pa mellom 2640 2280, der den høyeste trafikktettheten
er fra øst via Hålogalandsgata.

Figuren viserforeliggende trafikhall - ÅDT, antall biler per døgn.
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Figuren under viser personskadeulykker med myke trafikanter og mc/moped innblandet, spesifisert
etter trafikant og alvorlighetsgrad. Innenfor planområdet/ved planområdet var det registrert 9 skader
innenfor analyseperioden, av disse var det registrert to alvorlige skader sørvest for Aspåsen skole.

Figuren viser rapporterte personskadeulykker 2003 - 2012, ulykker med myke trafikanter og

mc/moped. Kilde: STRAKS - registeret, Statens Vegvesen.

Trafikksikkerhet for myke trafiknnter
Oversiktskartet (over) viser at det er registrert ulykker med personskade i Hålogalandsgata, Bankgata

og Parkveien. Disse veiene ligger enten innenfor planområdet eller grenser opp til planområdet.

Bankgata er for tiden under rehabilitering, der bla. a. kantparkeringen skal fjernes fra gateløpet og

det skal etableres nytt fortau på begge sider av veien. Det er videre planer om å etablere et opphøyd
gangfelt som krysser Bankgata i retning mot Sivert Nilsensgate, samt etablere et mer markert
gangfelt iforlengelsen av fortauet på nordsiden av Sivert Nilsensgate mot Bankgata.

Som en del av Bypakkeprosjektet er det planer om å ruste opp Hålogalandsgata med nytt fortau og et
nytt sykkelfelt. Det er pr.d.d. ingen planer om å rehabilitere Parkveien.

Kollektivtilhud
Kollektivtilbudet i området, som grenser opp til planområdet, er godt utbygd. Alle bybussene stopper
ved Aspåsen skole, mens rute 2 stopper rett sØr for Bodø videregående skole.

Nordland fylkeskommune har imidlertid planer om å flyte eksisterende busstopp ved Aspåsen skole
til Fylkeshuset, ca.200 meter mot nord. Med bakgrunn i at bussholdeplassen ved Aspåsen skole pr.

d.d. er mye benyttet av skoleungdom, ansatte og elever ved Aspåsen skole velger en i planforslaget åt

legge til rette for fortsatt bussholdeplass i dette området.
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Figuren viser dogens linjekort for Bodø.

5.7 Barns interesser
Planens hensikt er å tilrettelegge for trafikksikker adkomst til skolene og å tilrettelegge for økt
aktivitet/gode uteområder rundt Bankgata og Aspåsen skoler. Nar det gjelder Aspåsen skole, vil
detaljplanlegging av uteområdene bli gjort i forbindelse med plan for renovering av skolen.

Det har vært møter med elevrådene når det gjelder bruken av skoleområdene og hva de ønsker av

tilrettelegging/aktiviteter (datoer: 02.02.2016 på Aspåsen skole og 21.02.2016 og 06.06 på Bankgata

skole).

Elevene har tegnet inn resultatet av arbeidet på kart og kartene viser de områdene som de oppfatter

som utrygge og de områdene de oppfatter som positive, i tillegg har en beskrevet spesielle områder
(tekstlig) og utdypet kartillustrasjonene.

Barnetråkkregistreringer

Våren 2015 ble det gjennomført digitale
barnetråkkregistreringer ved bruk av

Ba rnetrå kk-verktøyet for flere
sentrumsskoler i Bodø. Registreringene
omfattet bl.a. Aspåsen skole og det
deltok totalt ca. 160 elever.

Det har også tidligere blitt gjennomført
tilsvarende registreringe r (20!2), og
resultatet av begge registreringene er
sammenstilt i rapporten; Barnetråkk
2015, resu ltotro ppo rt feb ru a r 20 16.
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Figuren over yiser resultatet av barnetråkkregistreringer for Aspåsen skole, foretatt i 20 I 5.

Registreringene viser at skolegårdene brukes mye av barn og unge, både i skoletiden og på fritiden.
Det finnes flere gode møteplasser, spesielt framfor idrettshallen nordøst for Aspåsen. Videre viser
analysen at det finnes mange gode uteområder i eksisterende skolegård, både for opphold, lek og
idrett. Det er få negative element innenfor skoleområdet.

Utsnittet viser idrettsområdet sørfor Bankgata skole som også benyttes av elevene ved Aspåsen skole
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Registreringene viser at idrettsområdet oppfattes som positivt, med unntak av arealene i vest.

5.8 Sosial infrastruktur

Skolekapasitet i| il

Aspåsen skole er en 2-parallell barnes(ole (l-7 trinn), men med en ekstra klasse på l. og2. trinn. Etter
at kulturhuset ble etabl"ert;å;ytl il;Jm"n, ,tat tidligere kulturhus-arealer bygges om til I

undervisningsrom for skolen og kulturskolen. Ombyggingen er en konsekvens av befolkningsvekst i
sentrumsområde og skolen har i dag begrenset kapasitet.

Bankgata skole har fortsatt god kapalitet i forhold til forventet befolkningsvekst.

Barnehagedekning
Det er tilfredsstillende barnehagedekning i sentrum. Asphaugen barnehage ligger innenfor
planområdet, nord-øst for Aspåsen s\ole.

Annet
Bankgatahallen og kunstgressbanene genererer stor aktivitet i området også på ettermiddags- og
kveldstid fifr. kap. 5.5).

5.9 Universell tilgj engelighet
Universell utforming er prinsipp i all planlegging, og tiltak for å bedre trafikksikkerheten (adkomst og

parkering), samt tilrettelegging i uteområdene vil være universelt utformet.

5.10 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Eksisterende vann- og avløpssystem fra Bankgata skole er av eldre dato og skal skiftes ut i løpet av

året. Begge skoleområdene har god kapasitet mhp. vann- og avløp.

Trafo
Det finnes en eksisterende trafostasjon nord for Bankgata skole.

Energiforsyning oe alternativ energi. fi ernvarme.
Det ligger i dag en fiernvarmeledning rett nord for Bankgata skole og Bodø Energi har planer om
framføring av en stikkledning til Aspåsen skole.

5.11 Grunnforhold

Stabilitetsforhold
Grunnforholdene i begge skoleområdene er stabile og består av Bodøleire, fastmark og fiell i dagen.
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Ledninger

Kartutsnittet til venstre viser

eksisterende ledningstraseer for VA-

anlegg ved Bankgata i$kole.

Eksisterende VA- ledninger 
1i

Bankgata er skiftet ut i forblndelse

med oppgraderingen av Bankgata

Kartutsnittet til venstre viser

eksisterende VA- ledninger ved

Aspåsen skole og Aspåsen

barnehage.

5.I2 Støyforhold

Flystø.v
Planområdet ligger, som helhet, innenfor gul flystøysone i h.t temakart for støysoner flyplass i
kommuneplanens arealdel. Støysonekartet er beregnet i SINTEF rapport A1654 <<Beregning av flystøy
etter T-1442 for Bodø lufthavn>> og rapporten er basert på dagens situasjon med sivil og militær
flytrafikk.
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12012 vedtok stortinget at kampflybasen i Bodø skal legges ned og fly4tes til Ørlandet.
Som en følge av dette vedtaketjobbes det nå med konkrete planer for å flytte eksisterende flyplass ca.

lkm. sørover. Dette vil medføre en kraftig reduksjon av eksisterende støysoner rundt flyplassen, og at

støysonene inn over sentrltfmsbebyggelsen vil bli lernet.
I

Kartutsniltet yiser temakart; Hensynssoner flyplass, og viser eksisterende rød og gul flystøysone. Hele
p I ano mr åde t I igge r inne nfor gu I flys t øy s o ne.

Kartutsnittet over viser beregning avflystøyfra kun sivil luftfart med ny rullebaneetablering, gjennomJbrt av

SINTEF 2015 og hentetfra rapporten <Utredning ay alternativerfor byutviklingved bygging av nyflyplass i
Bodøt, utarbeidet av Asplan Viak og Nordic.
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Veinafikk
I oversikten over ÅDT registreringer for kommunale veier, i perioden fra 2000 -2016, framkommer det at

Bankgata har en ÅDT som spenner fra 3800 - 6619. Høyest ÅDT er målt i den delen av Bankgata som ligger sør

for Storgata.

t1
I de samme registreringene framgår det at Hålogalandsgata har en ÅDT som spennbr fra 

f 
600 - 6650. Den

høyeste årsdøgnst{afikken er målt på strekningen vest for Stadionparken, i område ved Jofdbruksveien og det

gamle Kulturhuset (Aspåsen skole).

5.13 Næring
Det er ingen npringsvirksomhet innenfor planområdet.

I 
r 
^o-.lrrrel 
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I

5. 14 Analyser/ utredninger
Det er giennomført grunnundersøkelser for å kartlegge forurenset grunn i området;
Miljøkartleggirygsrapportfor Bankgata Ungdomsskole, Bodø, 12.07.2016. Analysen viser at området,
med ett unntak, har enten meget god eller god tilstandsklasse. Ett av prøvepunktene viste moderate
mengder med forurensede masser.

I miljøkartleggingsrapporten ble det konkludert med følgende tiltak:
<Tiltaket er avhengig av arealbruk. Tiltaksareal Al kan, avhengig av områderegulering, regnes til
arealbruk <Sentrumsområder, kontor og forretning)) mens tiltaksareal A2 (skolegård) må regnes til
arealbruk <Boligområder>. Dermed er tilstandsklasse 3 i toppjord (< 1 m) tillat i tiltaksareal ,A.1 mens
tiltaksareal A2 skal ha tilstandsklasse 2 eller lavere i toppjord.

Massene fra området tilhørende prøve 1.3, 1.4,7.5,1.6,1.7,2.1 (2.1.1 og2.l.2),2.2,2.3,2.5 og2.10
vurderes som rene masser siden alle verdier havner i tilstandsklasse 1 iht. T A-255312009. Massene fra
disse områder (se figur 2)kan fiernes og leveres som rene masser. Større stein og leire kan også
leveres som rene masser. Masser som inneholder avfallsfraksjoner (f.eks. kabler, plast, glass, metall)
skal ikke leveres som rene masser, eller avfallet må fiernes først. Massene fra området tilhørende
prøve 1.2, 1.8,2.4,2.6,2.7,2.8 og2.9kan lernes og leveres til godkjent mottak som lett forurensede
masser (tilstandsklasse 2 og 3). Massene fra veidekkematerialet må ikke blandes med rene masser.
Asfalten skal leveres til et asfaltverk>.
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Kart med tiltaksområderfor tilsvarende prøver. Fargeinndeling i tilstandsklasser iht. TA-2553/2009.

5.15 Risiko- og sårharhet

Sammendrag med anbefalinger
ROS- analysen viser at det knytter seg stØrst risiko til ivaretakelse av verneverdig bebyggelse innenfor
planområdet, dette gjelder både kultursenteret Gimle og Aspåsen skole. Intensjonen med planforslaget
er å ivareta kulturminneverdiene og dette hensynet blir ivaretatt giennom arealformål, hensynssoner og
bestemmelser til planen.

Analysen viser også at det knytter seg risiko for ferdsel til/fra planområdet for myke trafikanter. Med
bakgrunn i at en av hovedintensjonene med dette planforslaget er å ivareta hensynet til myke
trafikanter, vurderer vi at planområdet, etter at det er gjennomført trafikksikkerhetstiltak vil være trygt
og at risikoen vil være redusert.

Oppsummerende tabell

Metode
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
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Virkning:
Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig

Svært sannsvnli

Mindre sannsvnl

Lite sannsynli



l. Lite sannsynlig - hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en

teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. 

lSvært 
sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede

VurderinJ av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som: I

l. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift over

lengre tid
4. SvJrt alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvJrige/uopprettelige

miljøskader, system settes varig ut av drift

Uønskede hendelser, virkninger og tiltak
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og å hh alvorlige til svært alvorlige

, krever tiltak.
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Hendelse/situasjon

Natur-, klima oq miliøforhold - Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
l. Masseras /skred

10. Sarbar fauna fisk

12. Vassdragsområder
13. Fornminner
14. Kulturminner Det finnes to

vemeverdige bygninger
innenfor planområdet,
den ene erBankgata24
A; Gimle og den andre
Aspåsen skole.
Kulturminneverdiene
skal ivaretas gjennom
arealformå1,
hensynssoner og
bestemmelser til

velser - Kan tiltak i ffi virkninger for:
15. Veg, bru,
kollektiltransport

Hensikten med planen er
å øke trafikksikkerheten
i/ved skoleområdene.

16. Havn- kaian
17. Sykehus,

18. Skole/bamehage Hensikten med planen er
å legge til rette for gode



for elever, ansatte og
befolknineen.

1 9. Tilgjengelighet for
utrykningskj ffetØy

rl

i

I

Ja I Atkomstveier til
skoleområdene er
omfattet av
planforslaget, samt ti I
tilgrdnsende boligfelt
(Grensen). Planforslaget
m/bestemmelser skal
sikre god tilkomst for
ntrvkninsski øretøv.

20. Brannslukni rlgsvann Nei
21. Kraftforsvnins Nei
22. Vannforsvnins Nei
23. Forsvarsområde Nei
24. Rekreasjonsområder Ja I Innenfor planområdet

finnes to svært sentrale
byrom og
rekreasjonsområder.
Planen skal ivareta og
forsterke disse
kvalitetene.

Forurensninsskilder - Berøres olanområdet av:

25. Akutt forurensins Nei
26. Permanent forurensins Nei
27. Støv og stØy; industri Nei
28. Støv og støy; trafikk Ja 4 Nei Begge skoleområdene er

i dag utsatt for
trafikkstøy, men
bebyggelsen i
planområdet skjermer
uteoppholdsområdene
for trafikkstøy.

29. Støy; andre kilder Ja 4 1 Nei Planområdet ligger
innenfor gul
flystøysone. Dette
forholdet vil endre seg

ved flytting av flystripen
lenger mot sør, ref.
prosjekt; Ny by ny
flyplass.

30. Forurenset grunn Ia 2 2 Det er utarbeidet en

egen Miljø-
kartl eggi ngsrapport for
Bankgata skoleområde.
Analysen konkluderer,
med unntak av ett
prøvestikk, at området
har enten meget god
eller god tilstandsklasse.
Et av prøvestikkene har
tilstandsk lasse moderat
forurenset. Før det

siennomføres tiltak
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innenfor området vil det
bli utarbeidet en

tiltaksolan.
31. Høvsoentlinie Nei
32. Risikofolt industri Nei
33.i Avfallsbehandline Nei
34.1 Ol iekatastrofeområde Nei
Forurensing - Medfører tiltak i planen

35. Fare for akutt
forurensing

Nei

36. Støv os støv fratrafikk Nei
31. Støy og støv fra andre
kilder

Nei

38. Forurensins av siø Nei

39. Risikofylt industri Nei
Transnort - Er det risiko for:
40- lllvkke med farlis sods Nei
41. Yærlføreforhold
besrenser tilsieneeliehet

Nei

42. Ulykke i av- og
påkjørsler

Ja 2 Ja Planforslaget har til
hensikt å redusere faren
for ulvkker.

43. Ulykker med gående -
syklende

Ja 2 J Ja Planforslaget har til
hensikt å redusere faren
for ulvkker.

44. Ulykke ved
anlessssiennomførins

Ja 2 2 Krav til ulempeplan i
bestemmelsene.

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak os omsivelser:
45. Fare for
terror/sabotasje

Ja I 4 Ja Skolene har utarbeidet
egne handlingsplaner for
å redusere risikoen og
konsekvensene ved ev.
terrorhandlinger.
Forholdet kan ikke
ivaretas i plan.

46. Regulerte vannmagasin
med usikker is /varierende
vannstand

Nei

47 . Fallfare ved naturlige
terrengformasj oner samt
gruver, siakter og lignende

Nei

48. Andre forhold Nei

6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 Flanlagt arealbruk
Planforslaget for Bankgata og Aspåsen skoleområde omfatter samlet sett et stort planområde sentralt i
Bodø by. Begge de to skoleområdene innehar store verdier som sentrale grøntarcal, byrom
aktivitetsområder for barn- og unge, gang og sykkelakser og viktige områder for skole og

undervisning.
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I det foreliggende planforslaget har en fokusert på å gi gode rammer for en videre utvikling av
skolenes uterom, samt å styrke deres funksjon som viktige grønlanlegg og aktivitetsskapende byrom.
I planforslaget har en ikke lagt opp til nybygg, men i all hovedsak videreført rammene for eksisterende
bebyggelse innenfor området. Med bakgrunn i at store deler av planområdet har vært uregulert har
plandiir videreført gjeldende arealbruk for store deler av området, samtirpppdatert plangrunnlaget der
det har væl eller skal prosjektertes nyanlegg.

I'
De største planmessige endringene gjelder området nord for Bankgata skole, der arealet har vært
detaljprosjektert med hensikt å skape en mer trafikksikker atkomst og parkeringssituasjon for
barn/unge og skolens ansatte. I planforslaget har en lagt opp til å skape trygge tverrforbindelser
m/trafikkqikker kryssing av Bankgata" trygge oppholdssoner i front av skolpn" et n)'tt stort
sykkelpartkeringsanlegg, omorganisering av p- plasser for bil, nytt parkomrhde med gode kvaliteter,
samt ny gang- sykkelveitrasd.

Videre er flerbrukshallen nå fitt endret arealformål fra offentlig og privat tjenesteyting til
idrettsanlJgg. Bankgata er også regulert inn i planforslaget, slik at denne nå n* fått areaformål som
samstemmer med den faktiske situasionen.

Ramme for Aspåsen skole og Asphaugen barnehage er i planforslaget i all hovedsak videreført fra
overordnet kommuneplan. Areal for offentlig og privat tjenestelting er utvidet til også å omfatte den
nordlige delen av bamehagetomten. Det er foretatt en justering mellom arealformål; friluftsområde og
off- privat tjenesyting og det er avsatt to bestemmelsesområder i området. Hensikten med
bestemmelsesområdene er å legge rammer for en senere detaljprosjektering av atkomst og
parkeringsområdene ved AspåseniAsphaugen.

6. 1. 1 Reguleringsformål
Bebyggelse og anlegg;
- Offentlig eller privat tjenestey4ing

Undervisning
Annen offentlig eller privat tjenestey,ting

-Andre typer bebyggelse og anlegg
Energianlegg

- Idrettsanlegg
Idrettshall/fl erbrukshal I

Grønnstruktur
Friområde
Park

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
veg
Kjøreveg
Gang- og sykkelvei
Gatetun
Parkering

Hensynssonerjfr. pbl $ 12-6
- H570. Hensynssone bevaring kulturmiljø.

- Bestemmelsesområder, jfr. Pbl S 12-7
- Bestemmelsesområde#l
- Bestemmelsesområde#2
- Bestemmelsesområde#3
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- Bestemmelsesområde#4

6.2 Gjennorngang av aktuelle reguleringsforrnål
Det foretas en endring av dagens reguleringsplan ved at en bytter om på planlagt park og planlagt

parkeringsplass (P3). Dette for å samle parkering på e{ plass, med adkomst fra Torvgata. Det er ikke

6nskelig med parkering foran inngangspartiet til Bankgata s\ole. Her vil gang- og sykkelveien
videreføres og det resterende arealet forblir park. Det vil fortsatt være varelevering foran skolen (der

heisen er lokalisert) med adkomst fra Bankgata, og det er i planen avsatt areal til manØvrering for
disse kjøretØyene. I tillegg avsettes det 3 HC-plasser foran skolen.

r-

Utsnittet til venstre viser

planendringene for skoleområdet

v/Bankgata skole. Her har en lagt

til rette for ny- gang sykkelvei, nytt

gatetun ved inngangspartiet, en

utvidelse av parkområdet mot Øst,pElt:

6.3 Bebyggelsens plassering og utforrning
Det legges i all hovedsak ikke opp til ny bebyggelse eller utvidelse av eksisterende anlegg innenfor
planområdet, dette med unntakfor riving/rehabilitering av noen enkeltbygg, samt at en iplanen
åpner for å bygge en enkel grindverksbygd skøytehall innenfor idrettsarealet sør for Bankgata skole.
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d.4, t'

I I I ustrosj o n e n vise r e n kel g ri nd bygg et skøyteh a I l.

Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart nøyaktig utforming eller plassering av en slik skøytehall,
men OK- avdelingen har ønske om å etablere skøytehallen innenfor den sørvestlige delen av

idrettsområdet.

Med bakgrunn i at det ikke er utarbeidet konkrete planer/detaljprosjekt rehabilitering og nyanlegg,
har en i planen valgt å legge til rette for slike tiltak gjennom arealformål og bestemmelser.
Det største og mest omfattende rehabiliteringsprosjektet innenfor planområdet omfatter Aspåsen

skole, og uteområdene vest for eksisterende skolebygg. Det er her planer om en innvendig
rehabilitering og ombygging av innvendige lokaler, og sanering av asbestholdige materialer.

Hensikten med rehabiliteringen er, foruten å få et moderne og funksjonelt bygg, å øke
skolekapasiteten i sentrum ved å utvide kapasiteten fra 2-parallell skole til 3-parallell skole (1-7).

Videre er det en forutsetning at BodØ kulturskole fortsatt skal ha tilhold ved Aspåsen skole.

OK- avdelingen, har som innspill til planarbeidet, opplyst at det på sikt også kan være aktuelt å

rehabilitere tilbygget (ev. bygge nytt) nord for hovedbygningen på Gimle forsamlingshus. En har
derfor valgt å redusere omfanget av hensynssonen; Bevaring, til kun å omfatte hovedbygningen på

Gimle.

6.3"1 Bebyggelsens høyde jf. bestemmelsene
Det er i planforslaget ikke lagt opp til økning av byggehøydene innenfor planområdet, og dagens

situasjon opprettholdes.

6.3.2 Grad av utnytting
Utnyttelsesgraden innenfor de ulike byggeformålene i planen varierer fraoÅ BY A: 30 % - 100%.
Utnl.ttelsesgraden som er fastsatt samstemmer med eksisterende bebyggelse innenfor planområdet og
åpner kun for mindre tilbygg/rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

6.3.3 Antall arbeidsplasser
Innenfor planområdet er det et befydelig antall offentlige arbeidsplasser knyttet til skole og
undervisning.
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I

1 Asphaugen barnehage 25

2 Aspåsen skole 37

3 Kulturskolen 34

4 Bankgata skote lll 
80

I 5 Bankgata tannklinikk I tt
6 Kulturhuset Gimle 4

SUM 192

I 6.4 Parkerins I

AntaII parkeringsplasser - maksimum og minimumstall

Kulturhuset Gimle: Det er i planforslaget lagt til ,"ttå fo, at det maksimalt kan etableres 5

parkeringsplasser for bil og minimum l5 sykkelparkeringsplasser innenfor eiendommen tilhørende
Kulturhuset Gimle.

Bankgata tannklinikk: Det er avsatt plass for i alt l0 biloppstillingsplasser i tilknytning til
tannklinikken, hvorav en parkeringsplass for HC parkering ved inngangspartiet. Det kan i tillegg
oppføres 20 sykkelparkeringsplasser.

Banksata skole: Det er i planforslaget lagt til rette for at det maksimalt kan etableres l0
parkeringsplasser innenfor området, inklusiv to plasser for el- bil. Disse plassene kommer som
erstatning for de p- plassene som blir fiernet i front av Bankgata skole. Fra førhar Bankgata skole 25

plasser påP2.I tillegg kommer 3 HC-plasser ved skolens inngangsparti, samt to HC- plasser på

østsiden av Bankgata flerbrukshall. Til sammen vil det bli 40 plasser til ca. 80 ansatte. Samtidig legges
det til rette for sykkelparkering med minimum260 nye p- plasser, hvor halvparten planlegges under
tak.

Asphaugen barnehage: I planforslaget er det lagt til rette for at det maksimalt kan etableres 25
parkeringsplasser for bil, hvorav 2 er tilrettelagt for HC- parkering og en plass for el- bil.

Aspåsen skole/Kulturskolen: Med bakgrunn i at det totalt er 71 ansatte på barneskolen og
Kulturskolen, legges det i planen opp til at det maksimalt kan etableres 25 parkeringsplasser for bil
innenfor dette delområdet. Det skal også tilrettelegges for 2 HC parkeringsplasser nært ny inngang
(etter ombygning), samt 2 plasser for el- bil. Ut over dette skal det minimum etableres 150

parkeringsplasser for sykkel og halvparten av disse skal ha takoverbygg.

Begrunnelse far eventwelle avvik fra normen for parkeringsdekning
- Bankgata skole: Parkeringsnoffnen tilsier 0,5 parkeringsplasser pr-. ansatt i sentrum-sonen. Med 40
plasser er norrnen oppfflt, og det ansees å være tilstrekkelig for en skole som ligger i sentrum, i nær
tilknytning til kollektivknutepunkt og med god tilrettelegging for sykkelparkering. Ved beregning av
parkeringsdekning, har en også lagt til grunn at parkeringsplassene skal etableres i sambruk med
Bankgata fl erbrukshall.

- Kulturhuset Gimle: I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel står det at det innenfor sone B skal
etableres 0,3 parkeringsplasser for bil for kulturinstitusjoner/forsamlingslokaler og 0,2

sykkelparkeringsplasser. Denne bestemmelsen tilsier at det i utgangspunktet skulle blitt lagt til rette
for et betydelig antall p- plasser for bil/sykkel, men en har vurdert det slik at det reelle behovet er

vesentlig lavere. Bakgrunnen for vår vurdering er alderssammensetningen for brukergruppen
(ungdom), nærheten til p- anlegg v/Bankgata skole (sykkel/bil), og arealet som er til disposisjon.
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- Bankgata tannklinikk: Kravet til parkeringsdekning for denne type helseinstitusjoner står ikke
eksplisitt nevnt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, en har derfor valgt å stipulere et behov
ut fra gleldende status og antall årsverk. I planforslaget har vi gitt rammer for i alt 10 parkeringsplasser
for bil og 20 sykkelparkeringsplasser. Vår beregning har talt utgangspunkt i antall årsverk,
eksisterende status, og nærheten til tilgrensende parkerirl$sanlegg, samt kollektivtilbud.

- Aspåsen skole: I vår beregning for parkeringsdekning for erfar"n skoleanlegg har vi lagt til grunn
antall ansatte ved Aspåsen skole og Kulturskolen, samt kravene i kommuneplanens arealdel. Vi har
imidlertid valgt å ha en parkeringsdekning som ligger noe under kravene i KPA, dette med bakgrunn i
skolens sentrale beliggenhet i sentrum og med bakgrunn i at det er god kollektivdekning i området, og
gode forhold for fotgiengere og syklister. 

I

- Asphaugen barnehage: I vår beregning for parkeringsdekning for Asphaugen barnehage har vi lagt til
grunn kravene i kommuneplanens arealdel, som tilsier I bilparkeringsplasser pr. ansatt. Det er i dag
ca. 30 bilparkeringsplasser i tilknl'tning til barnehagen.

Utfurming og lokølisering uv parkeringsanlegg
I planforslaget er det innregulert et nytt parkeringsområde som erstatning for parkeringsplasser foran
skolens hovedinngang. Dette arealet ligger nord for Bankgata skole og gir plass til totalt 10 nye p-
plasser for bil, inklusiv 2 nye plasser for el-bil og ny snuhammer inn mot Grensen. Videre er det avsatt
plass for tre HC-parkeringsplasser ved inngangspartiet v/Bankgata skole.

Eksisterende p- plasser ved Gimle og tannklinikken skal videreføres, men suppleres i tillegg med krav
om sykkelparkeringsplasser. Parkeringsplassen vest for Aspåsen skole vil bli redusert i utstrekning og
det forutsettes at dette arealet, i likhet med atkomst og p- arealet v/Asphaugen barnehage skal
detaljprosjekteres. I planforslaget har en kun lagt inn Øvre rammer for antall p- plasser, samt rammer
for trafikksikre løsninger.

6.5 Tilknytning til infrastruktur
Planforslaget legger i hovedsak rammer for oppgradering av skolenes uteområder, og en har ikke lagt
til rette for nybygg annet enn rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det legges derfor ikke opp
til vesentlig oppgradering av eksisterende infrastruktur; vei, vann, avløp og kabel/tele.

6.6 Trafikkløsning
Bankgata skole: Ansatteparkering og gjesteparkering samles på p-plass P2 med adkomst fra Torvgata.
Det er i planforslaget lagt til grunn en utvidelse av eksisterende parkeringsplass (P2), med plass til l0
biler. Videre har en i planforslaget valgt å fierne atkomst fra Bankgata for privatbiler (med unntak av
HC- atkomst). Varetransport og HC-parkering vil fortsatt ha sin adkomst fra Bankgata. Videreføring
av gang- og sykkelforbindelsen mellom Torvgata og Bankgata legges i bue utenom
manøvreringsarealet for varetransport, slik at en minimerer blandet trafikk i dette området.

I planforslaget legger en til grunn at det sentrale skoleområdet ved Bankgata skole skal rendyrkes som
skolens uteoppholdsareal og at all parkering og kjøring med privatbiler skal foregå i tilknytning til
parkeringsarealetP2, nordvest for skolebygget. En legger også opp til åtillate en midlertidig
parkeringsløsning med atkomst fra Torvgata på areal som i dag er benlttet til parkering
(Bestemmelsesområde # I ).

Varelevering, busstransport, renovasjon og HC- parkering til Bankgata flerbrukshall og Bankgata
skole skal foregå med atkomst sør for Bankgata skole via Bankgata.

Aspåsen skole; I planforslaget er hele skole- og atkomstområdet vest for Aspåsen skole avsatt som
eget bestemmelsesområde. Hensikten med denne løsningen er å utarbeide en egen detaljprosjektering
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som skal avsette arealfor p- løsning, både for bil og sykkel, samt avsette arealfor adkomst,
droppsone, fortau, sykkelvei, uteoppholdsområde og renovasjon.

Bakgrunnen for at en har valgt denne løsningen er at Hålogalandsgata inngår som et Bypakkeprosjekt

og endelig løsning for gateutforming er ii{ke fastlagt. Aspåsen skole skal også snart totalrenoveres, og lll

det er derfor ønskelig å detaljprosjektere uteomfåde samtidig som en utarbeider planer for renovering

av bygningsmassen. Dette omfatter også eventuell ny biladkomst til skolen/parkering. Det er viklig å
skille mellom biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk.

Stiene gjennom Aspåsen skoleområde, fra Hålogalandsgata i vest mot Amtmann Hegges vei i øst,

forutsettes oppgradert med fast dekke og bely$ning. Dette for å tydeliggiøre denne grønt-

korridoren/snarveien og for å gjøre den tryggere. Det er i planforslaget også lagt opp til å stenge

bilatkomsten til Amtmann Heggesvei nr. 2, som går igiennom skoleområdet til Bodø Videregående og

giennom deler av friområdet ved Aspåsen skqle. Amtmann Hegges vei. nr. 2har i dag kjøreatkomst

via Aspåsveien i sør og det er ikke lenger behov for atkomst fra nord.

Bildet viser eksisterende sti som går giennom Aspåsen skoleområde.

Asphaugen bamehage: I planforslaget har en valgt il videreføre gleldende atkomst- og

parkeringsløsning fra Parkveien.. Atkomst- og parkeringsområdet er imidlertid omfattet av et eget

bestemmelsesområde, dette for å legge til rette for økt trafikksikkerheten ved hente- og

bringesituasjoner, samt atkomst for myke trafikanter.

Vegforhold
Med bakgrunn i at detaljutformingen av Hålogalandsgata ikke er endelig fastsatt, har en i planforslaget

valgt å avsette trafikkareal som grenser mot denne gaten som egne bestemmelsesområder. Dette grepet

muliggjør en fleksibel løsning som tar hensyn til endelig detaljutforming av Hålogalandsgaten. Det er i

bestemmelsene til hvert enkelt bestemmelsesområde beskrevet hvilke hensyn en skal ivareta ved

senere detalj prosj ektering.
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Det er i planforslaget forutsatt at eksisterende atkomsten nordøst for Bankgata skole som skal
forbeholdes varetransport og HC- atkomst.

Trafi kkøknin gy'reduksi on
i1 I pt-fo.slagei har en forholdt seg til rammene foillparkeringsdekning gitt i overordnet kommuneplan, 

I

I dette vil medføre at areal avsatt til parkering i begge skoileområdene vil bli kraftig redusert i f.t. dagens
I situasjon. Dette med unntak for Asphaugen barnehage sdm opprettholder dagens status m.h.p.

parkeringsdekning.

I planforslaget er det også lagt til rette for en betydelig økning av antall sykkelparkeringsplasser, for

I begge skoleområdene, samt Gimle. Disse grepene vil spmlet sett medføre en reduksjon av biltrafikken
I til/fra skoleområdene og en økning av sykkelandelen. I

Kollektivtilbud

, B"gge skoleområdene har i dag et godt kollektivtilbud, Det finnes en bussholdeplass rett sør for
idrettsanlegget ved Bankgata skole som betjenes av linje 2 og det finnes en bussholdeplass ved
Aspåsen skole, som betjenes av alle bybussene. Det er imidlertid planer om å flytte det sistnevnte
busstoppet 200m mot nord, nærmere Fylkesbygget. Dette kan medføre et redusert kollektivtilbud for
Aspåsen skoleområde, og en har derfor i planforslaget valgt å videreføre denne bussholdeplassen.

6.6.1 Kjøreatkomst
Aspåsen og Asphaugen skoleområde har i dag hovedatkomst fra Parkveien, nord for planområdet. Det
forutsettes at atkomst- og parkeringsarealet inn mot Aspåsen skole og barnehagen, må detalj-
prosjekters etter planvedtak. Dette for å sikre trafikksikre løsninger for myke trafikanter og bilatkomst.

Eksisterende atkomst til Bankgata, fraøst, vil ved vedtak av denne planen bli sterkt begrenset og
forbeholdt HC- parkering og varelevering. Atkomst og manøvrering for gående og syklende vil i dette
området få høyest prioritet.

6.6.2 Yarelevering
Varelevering til begge skoleområdene videreføres i planen slik status er i dag. Areal for varelevering
ved inngangspartiet til Bankgata skole er detaljprosjektert med hensyn på å skape trafikksikre
løsninger for gående og syklende, og en har i planforslaget avsatt dette arealet som gatetun. Areal for
varelevering ved inngangspartiet til Aspåsen skole er ikke detaljprosjektert og en har derfor avsatt
dette arealet under hovedkategorien; off. og privat tjenesteyting, bestemmelsesområde, m/krav om
senere detalj prosj ektering.

6.6.3 Tilgiengelighet for gående og syklende
I planforslaget har en videreført eksisterende gangveiforbindelser og lagt rammer for innpassing av
tiltak knlttet til Bypakken når det gjelder areal som grenser mot Hålogalandsgaten. En har også
forsterket og lagt rammer for økt trafikksikker atkomst og kryssing av Bankgata mot Sivert
Nilsenssgate, og for trafikksikker atkomst til Bankgata skole.

Atkomstområdene for Aspåsen skole og Asphaugen barnehage skal detaljprosjekteres med hensikt å
skape en trafikksikker atkomstsone, og hente- bringesituasjon.

I planforslaget er de overordnede føringene fastlagt i Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet
og miljø, fra 2012 og Handlingsplan for sykkel, vedtatt mai 2009 hensyntatt.

6.6.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Alle felles atkomstveier ligger på areal som enten er eid av Bodø kommune eller Hordaland

fylkeskommune.
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6.7 Planlagte offentlige anlegg
I planforslaget er det lagt til rette for oppgradering av skolenes uteområder, samt atkomstsonene til
Asphaugen barnehage. Det eneste arealet som er ferdig detaljprosjektert er arealet nord for Bankgata

skole og utearealene ved Bankgat?lskole. Utforming av uteområdene ved Aspåsen skole er ikke 
I

ferdigstilt og vil bli utarbeidet i ettårkanl av planvedtak.

I

6.8 Miliøoppfølging
Alle oppfølgingstiltak følger konklusjonen i miljøkartleggingsrapporten, som følger som vedlegg til
dette planforslaget.

6.9 Universell utforming I

Gangatkomster skal gis universell utforming og skolegården skal tilrettelegges med fokus på

universell utforming. Disse forholdene skal beskrives gjennom en detaljert utomhusplan for hvert
enkelt delområde.

6.10 Uteoppholdsareal

Offe ntlig e uteo p p holds areal
Alle uteoppholdsareal innenfor planområdet er offentlige uteoppholdsareal.

Stø rrel se, Iokalis e ring, kv alitet p å ute o p p hold s ar e aI
Eksisterende uteoppholdsareal for begge skoleområdene opprettholdes/videreføres.

Uteoppholdsarealene skal forsterkes og kvaliteten skal heves i f.t. gieldende status.

Uteoppholdsareal ved Bankgata skole
Den sentrale beliggenheten til Bankgata skole er et godt utgangspunlct for å kunne tilby både et tilbud
for rekreasjon og en utforming som er egnet for uorganisert aktivitet/idrett. Dette særlig i
skolesammenheng, men også som fritidstilbud som er tilgjengelig utenom skoletid (Bydelspark).

Arealet i skolegården er todelt; en sørlig del som omfatter selve skolegården og en nordlig del som

utgjør atkomstsonen til skolen og parkområdet. Den sørvendte delen er skissert som areal med

kombinert bruk av park, opphold og aktivitet. Det er ønskelig å etablere klart definerte soner, utformet

som øyer i den ellers asfalterte eller steinbelagte plassen. Det er skissert beplantning i form av gress og

trær, romdannende sittemurer som kan brukes som amfi til undervisning eller samlinger ute, og enkle

treningsapparater plassert på fargerik plass-støpt gummidekke som oppfyller kravene til fallunderlag

der dette trengs. Det er lagt spesiell vekt på universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Kombinert LED-gate- og stemningsbelysning vil kombinere trygghetsfølelsen med gode oppholds-

kvaliteter.
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Forelgpig illustrasjonsskisse over plonlagt utforming av uteområdene ved Bonkgota skole

Området i nord vil være preget av en god del gang- og sykkeltrafikk samt tilstøtende arealer med bil-
og mc-parkering. Det blir viktig å dempe ned den urolige effekten p-plassene medfører. Dette kan

oppnås ved å bruke og komplementere eksisterende vegetasjon til skjerming og romdannelse.

Parkdelen på nordsiden vil i tillegg kunne utformes med en bred sittemur, en liten plass og en

veistruktur som tar opp eksisterende snarveier. Et stort klatrenett inviterer til lek.

I tillegg til at GS-vei mellom Bankgata og Torvgata krysser området vil det etableres sykkelparkering

(delvis med takoverbygg) og HC-parkering ved hovedinngang/heis. Søppelhåndtering forutsettes

plassert på sørsiden, det vil si mot nød-adkomst til hallen. Dette til fordel for en campus/plass foran

hovedinngangen. Området vil dermed få gode oppholds-kvaliteter og en utforming/dekke som

signaliserer gatetun; det vil si at trafikk skjer på myke trafikanter sine premisser og at det er

tydeliggiort at det er inngangspartiet til skolen. Trafikken i dette området (HC og varelevering) vil
være minimal.

Uteoppholdsareal ved Aspåsen skole
Skoleområdet ved Aspåsen skole er ikke detaljprosjektert og det foreligger derfor ikke
illustrasjoner/tegninger som viser hvordan dette området skal utvikles. Det er ønskelig å oppgradere
arealene på sikt, og å heve kvaliteten på gangveier, belysning, leke- og aktivitetsområdene.

Uteområdet og parkerings- og atkomstområdet vest for Aspåsen er avsatt som eget bestemmelses-
område med henblikk på å detaljprosjektere dette området for tilrettelegging for parkering, ferdsel for
myke trafikanter, uteopphold og renovasjon. Detaljprosjektering av arealet vil skje samtidig med
prosjektering av rehabiliteringen av Aspåsen skole.
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Lekeplusser

Uteoppholdsområdene i tilknl,tning til begge skoleområdene er sentrale og viktige byrom i Bodø
sentrum. Begge delområdene har i dag viktige funksjoner som aktivitetsområder for barn og ungdom,
idrettsområder og møteplasser.

1,1
I planforslaget legger en opp til å yidereutvikle disse funksjonene, samt å styrke den 

]

aktivitetsskapende funksjonen. Videre er det ønskelig å <stramme opp) utearealene, og å skape I

tydeligere skiller mellom ulike formåI. Det er også ønskelig å legge til rette for trafikksikker
hente/bringe situasjonen og å styrke forbindelseslinjene på tvers av skoleområdene.

Ivaretakelse av eksisterendebg evt. nyvegetasjon I

Eksisterende trær og busker skal bevares der det er hensiktsmessig ut fra vurdering av tilstand, klima-

og miljøverdi og ut fra hensynet til universell utforming.

Offentlige friområcler i 
'

I planforslaget er eksisterende friområde øst for Aspåsen skole videreført fra overordnet
kommuneplan. Innenfor dette arealet skal det legges til rette for lek og aktivitet, samt allmenn ferdsel.
Det vil være tillatt å oppføre mindre bygninger i tilknytning til skolen, samt i forbindelse med
renovering av skolen. Videre skal det legges til rette for å oppføre aktivitetsapparater, turveier og
lysarmatur.

Eksisterende trær og busker bevares der det er hensiktsmessig ut fra vurdering av tilstand, klima- og
miljøverdi og ut fra hensynet til universell utforming.

Det avsettes en tursti/grønnkorridor med minimum 3 meters bredde fra plangrensen i nord, mellom
Asphaugen barnehage og Bodø videregående skole, med forbindelse sørover mot Hålogalandsgata.
Gangforbindelsen må sees i sammenheng med overordnet grønnstruktur.

Eksisterende gangvei fra Amtmann Heggesvei og vestover mot Hålogalandsgata skal oppgraderes med
minimumsbredde på 2,5 meter m/fast dekke og naturlige ledelinjer. Det skal også etableres
sammenhengende belysning fra plangrensen i øst til og med skoleområdet ved Aspåsen skole.

Arealstørrelse
Eksisterende uteoppholdsareal i begge skoleområdene vil opprettholdes/styrkes i dette planforslaget.
Areal tilgjengelig for lek og aktivitet vil også bli utvidet da en i planen legger opp til å redusere areal

benyttet til bilparkering og å frigjøre skoleområdet som rendyrkede ute/aktivitetsområder.

Ved Bankgata skole legger en opp til å utvide parkeringsarealet øst for P2, nord for skolebygget. Dette
grepet vil medføre at det sentrale skoleområdet ikke lenger vil være tilgjengelig for bilparkering og at
uteområdet som er tilgiengelig for aktivitet vil bli vesentlig utvidet.

Ved Aspåsen skole skal en senere detaljprosjektering vest for eksisterende skolebygg definere areal
som skal beny.ttes til atkomst, parkering, varelevering, søppelhåndtering, fortau, sykkelvei og
hente/bringe- sone. Dette grepet vil medføre at areal benftet til bilparkering og kjøring i front av
skolebygget vil bli vesentlig redusert, og at det vil bli frigiort areal til uteoppholdsareal.

Med bakgrunn i at detaljprosjekteringen for disse uteområdene ikke er ferdigstilt, foreligger det ikke
en arealberegning på nåværende tidspunkt.

Turveier
Eksisterende turveier/gangakser mellom skoleområdene skal styrkes og tydeliggjøres, og planforslaget

med bestemmelser legger til rette for dette.
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At ko mst og tilgj e ngelig het

Det er forutsatt at atkomstene skal tydeliggjøres/styrkes, samt at atkomst og hente/bringe situasjonen

skal gjøres mer trafikksikker.

sesongbruk il1 i't

Det legges opp til å tilrettelegge for uteom{åder som kan beny4tes gjennom hele året. Uteområdene vil
ffi en robust uiforming ,o- ,]fr". god og råsjonell drift og u"atit.nota. I

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse

Det skal utarbeides en detaljert plan for tilrettelegging for lek og aktivitet på arealene for begge
skoleområdene. Skoleområdene skal utvi[es til bydelsparker. 

I

6.11 Kollektivtilbud
Kollektivtilbudet i området er godt utbygd. Alle bybussene stopper ved Aspåsen skole, mens rute 2
stopper rett sØr for Bodø videregående skole.

6"12 Kulturminner
Innenfor planområdet finnes to bygninger med kulturminneverdi; Aspåsen skole og Kulturhuset;
Gimle.

Løsninger i forhold til kulturminner
I planforslaget har en søkt å ivareta kulturminneinteressene ved å avsette en hensynssone for begge
bygningene, med tilhørende bestemmelser som ivaretar verneverdien. Bestemmelsene vil primært
ivareta fasadevernet, men det åpnes opp for innvendig renovasjon rehabilitering ved behov, samt
tilbygg (Gimle).

6.13 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Det er planlagt nytt underjordisk avfallsanlegg ved inngangspartiet til Bankgata skole og det skal
anlegges et tilsvarende anlegg ved Aspåsen skole.

6.14 Avbøtende tiltalJ løsninger ROS
ROS- analysen viser at det knytter seg størst risiko til ivaretakelse av kulturminneverdiene innenfor
planområdet, samt hensynet til trafikksikkerhet for myke trafikanter. Disse forholdene søkes ivaretatt

gj ennom arealformåI, bestemmelser og hensynssoner til planforslaget.

5. I 5 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene $5 angir rekkefølgebestemmelser. Viktigst er at det stilles krav om at
detaljplan for lekeområder skal være godkjent før igangsettingstillatelse blir gitt.

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget

7.1 Overordnede planer
Forslaget er i tråd med overordnede planer; offentlig formål og trafikkformåI.

7.2 Landskap
Tiltak vil ikke endre landskapets karakter da vi er i sentrum av Bodø og det ikke skal bygges ny
bebyggelse.
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7.3 Stedets kanakter
Tiltak i planen vil forsterke stedets karakter som skole- og aktivitetsområde ved at det legges til rette
for mer aktivitet i området. Det er ønskelig at skoleområdene i Bodø skal fungere som bydelsparker
med aktiviteter for af le uavhengig av kjønn, funksjonsgrad og etnisitet.,,1_rll
7.4Byform og estetil* 

i

Det vil skje en oppgraderin! av uteområdene rundt både Bankgata- og Aspåsen skole, noe sdm vil gi
området et estetisk løft.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Aspåsen skole er regulert lmed hensynssone bevaring. Dette vernet er ment å sikre utvendi$e fasader,
samtidig som det gis rom for innvendig rehabilitering av eksisterende skolebygg.

Deler av planområdet (som omfatter Gimle kultursenter) er i gjeldende plan regulert til bevarings-
verdig område. Dette venhet er videreført i nytt planforslag, men hensynssonen er innskreriket til kun å
gjelde hovedbygningen. En eventuell riving og ombygging av tilbygget i nord må underordnes
hovedbygningen og tilpasses denne med h.p. materialvalg og form.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven -
Ikke aktuelt.

7.7 Uteområder
En vesentlig hensikt med dette planarbeidet er å øke attraktiviteten og bruken av området som
uteoppholdsareal, område for lek og rekreasjon, og som bydelsparker for elever ved begge skolene og
for byens befolkning forøvrig.

Med bakgrunn i at skolegarden ved Bankgata skole utgjør et felles skoleområde med Bodø
Videregående skole er det ønskelig at den helhetlige utformingen skjer i et samarbeid Nordland
fylkeskommune.

7.8 Trafikkforhold
I planforslaget blir i all hovedsak eksisterende trafikkløsninger videreført. Med bakgrunn i at Bankgata
ikke har vært regulert i detaljplan er denne gaten nå omfattet av planforslaget og planen viser
veiformålet slikt det er bygd.

Planforslaget grenser i sør og i vest mot Hålogalandsgata. Med bakgrunn i at Hålogalandsgata inngår
som et Bypakkeprosjekt og endelig løsning for utforming av gateløpet ikke er endelig fastlagt har en i
planforslaget valgt å avsette to bestemmelsesområder for de delene av planområdet som grenser ut mot
veiarealet. Det forutsettes at det innenfor disse arealene i nødvendig grad skal avsettes areal for
bilparkering, sykkelparkering, fortau, droppsoner, sykkelvei og busstopp.

7.9 Barns interesser
RPR for barn og planlegsine
Det er gjennomført workshop med klasser ved Aspåsen skole og Bankgata skole i forbindelse med
dette planarbeidet. Elevene har beskrevet fareområder/områder som de oppfatter som utrygge og
områder som er godt egnet for lek og idrett. Resultatet av dette arbeidet er tegnet inn på kart.

Elevene har også tekstlig beskrevet dagens bruk av areal som inngar i skoleområdene og kommet med
innspill til hvordan den nye reguleringsplanen skal utformes slik at barn- og unges interesser blir
ivaretatt.
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7. 10 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet
Planen endrer ikke skolekapasiteten, men gjør uteområdene mer attraktive for bruk både i skoletiden
og etter skoletid. 

I il

Barnehagekapasitet | |

Planen endrer ikke på barnehagekapasiteten.

Annet
I planforslaget har en åpnet opp fo[ endret/utvidet bruk av idrettsområdet sør for Bankgata skole. Dpt
området som i dag er benyttet til bhllspill og idrett skal videreføres, men en har i tillegg åpnet opp for
etablering av en skøytehall i den sørvestlige delen av idrettsområdet. Dette vil på sikt bli et attraktivt
supplement til den aktiviteten som foregår innenfor området i dag.

7. 1 1 Universell tilgj engelighet
En legger til grunn at alle nye tiltak utomhus skal ha universell utforming.

7.12 Energibehov - energiforbruk
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for {ernvarme og det forutsettes at offentlige
skolebygg i området knyttes til fiernvarmenettet nar konsesjonær har bekreftet at lernvarme kan
leveres på konsesjonsvilkår. Dersom det kan dokumenteres at alternative løsninger vil være
miljømessig bedre kan det gjøres unntak fra tilknytningsplikten.

7. 13 Teknisk infrastruktur
Både kommunaltekniske anlegg og annen forsyning kan tilknyttes området, og gjennomføring av
tiltakene i planen vurderes å ha ubetydelig virkning.

7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Kommunen skal finansiere tiltakene skissert i planforslaget.

Kostnadene har slik fordeling:

1. Bankgata skoleområde; Det er i økonomiplan avsatt totalt kr. 7000 000 til prosjekt for
opprusting av uteområdene ved Bankgata skole. I dette inngår ny gang- sykkelvei, omlegging

av eksisterende parkeringsplass, sykkelparkering, nytt inngangsparti og opparbeiding av

uteområdene til park, lek og aktivitet. Skolekontoret har også søkt om steds-utviklingsmidler

fra Nordland fflkeskommune og dersom det innvilges tilskudd vil omfanget og kvaliteten på

dette prosjektet kunne utvides.

2. Aspåsen skoleområde; Aspåsen skole skal renoveres og bygges om til en funksjonell og

fremtidsrettet 3-para11e11 1-7 skole samt kulturskole. I forbindelse med dette prosjektet skal en

også se på utformingen av skolens uteområder og trafikkforhold. Arealene på forsiden av

skolen, mot Hålogalandsgata, skal detaljprosjekteres med sikte på å finne gode og trafikksikre
løsninger for atkomst og parkering for ulike trafikantgrupper, med særlig vekt på de myke

trafikantene.

Det er i økonomiplan 2017 -2020 avsatt totalt kr. 200 mill. til dette renoveringsprosjektet.
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3. Asphaugen barnehage; Det er behov for å detaljprosjektere atkomst- og parkeringsområdet

ved barnehagen. Det er imidlertid usikkert hva en slik detaljprosjektering vil koste, samt

kostnader for opparbeiding av atkomstområdet.

Ir
7.15 Interessem{tsetninger 

Ilol
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for gode og aktivitetsskapende uteområder, samt

trafikksikre løsninger for myke trafikanter. Det vurderes å være fålingen interessemotsetninger.

7. I 6 Avveining,av virkninger
Summen uu ui.kn"ilg"ne som planforslaget legger opp til vurderes å ha positive virilninger for
skoleområdenes attraktivitet som aktivitetsområder, viktige element i grøntstrukturen og som
bydelsparker.

l

B Innkomne innspill

Innspill ved oppstart
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Navn Innsoill Kommentar fra Bvnlan
Statens
Vesvesen

Ingen merknader

Bodø Energi Informasjon om planer for framføring av

fiemvame mot Aspåsen skole og mot Aspmyra.
-Tatt til ettenetning.

Nordland
fylkeskommune

- Fylkeskommunen oppfatter dette slik at
planområdets avgrensning gjelder arealet
innenfor den stiplede linjen med unntak av
arealet som inngår i reguleringsplanen for Bodø
videregående skole.

- I gieldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8.

Arealpolitikk i Nordland er det uttalt klare mål
for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at disse
hensynstas i planarbeidet. Vi viser her spesielt til
punkt 8.2 By- og tettstedsutviklinghvor det blant
annet heter at:

c) Byer og tettsteder skal unikles slik at
livskvalitet og helse fremmes gjennom god
s t e dsformin g, attraktiv e o g ti I gj en ge li ge
ut e ar e al er, o g infr as nulour s om fr e mm er
milj øv ennli g transp ort.

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

-Planområdet omfatter
Aspåsen og Bankgata
skoleområde, med unntak for
areal omfattet av detaljplan
for Bodø Videregående skole.
Den østlige delen av
planforslaget kommer i
berøring med deler av
områderegulering for Bodø
Videregåense skole og
reguleringsplan for
Plysjbyen.

-Hovedhensikten med
planforslaget er å øke
trafi kksikkerheten i/ved
skoleområdene, samt å legge
til rette for aktivitetsskapende
uteområder.

-Forbindel seslinj ene mel lom
skoleområdene, grønstruktur
og skoleområdenes funksjon
som viktige byrom er også
vektlagt.

-Planforslaget medfører i

liten grad nybygging, annet
enn ooosraderins av



n) Boliger, skoler og børnehager skal ha trygg

ferdsel til lek og annen aktivitet i en variert
og sammenheng,ende grønnslruklur med gode

fdlb i nde I s er r i I om kri n gl i ggen de
naturomt'åder.

I

o) Grøntområder, parker, gang- og
sykkeltraseer og turdrag innen og mellom
b ol i gområd er, nærturområder, s ko le, butikk o g
andre yiktige servicepunkter. skal sikres
gj e n n o\n komm un en s a re al pl an er.
q) Uteområder skal i størst mulig grød silcres en

design med universell utforming.

l

Videre ber fylkeskommunen om at det bør tas

hensyn til fremtidige klimaendringer i
planlegging og utbygging. Dette er spesielt
viktig i forhold til utbygginger, plassering og
di mensj onering av vikti g infrastruktur. S årbarhet
for klimaendringer skal vektlegges i
kommunenes ROS-analyser

Planprosessen skal legge opp til en medvirkning
i tråd med plan- og bygningslovens
bestemmelser. Det vil si at berørte parter i
området må trekkes aktivt inn i prosessen.

Det vises til naturmangfoldiovens $ 7 som gir
prinsipper for offentl ig beslutn ingstaking j f
naturmangfoldloven $$ 8 - 12.

Kulturminnefaglig
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så

langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i
konflikt med registrerte verneverdige
kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader
til planarbeidet, og vil avgi endelig uttalelse når
planforslag forel i gger.

Samferdselsfaglig
Samferdsel ser på det som positir,t at det
igangsettes arbeid for bedret adkomst og
parkering til Bankgala og Aspåsen skoleområde.

I planleggingsarbeidet tilknyttet parkerings-
arealer ønsker vi at det tas hensyn til
koliektivsatsingen i Bodø. Det er nær
sammenheng mellom arealbruk og transport.
Utvidet arealbruk i bver oe tettsteder

uteområder og eksisterende
grøntstruktur.

- Se kommentar over.

I

Dette er sikret gjennom
arealbruksformål og
bestemmelser til
planforslaget. I

- Planforslaget medfører i
liten grad nybygg, annet enn
rehabilitering av eksisterende
bygningsmasse, samt
oppgradering av uteområder.

- I planprosessen har det vært
flere møter med de berørte
skolene, både elever og
lærere. Det har også vært
interne møter i kommunen,
samt møter med NFK og
Statens Vegvesen.

- Ikke aktuelt.

- I planforslaget er det nedfelt
bestemmelser/hensynssoner
som ivaretar
kulturminneverdiene kny.ttet
til Aspåsen skole og
forsamlingshuset Gimle.

- Dette er ivaretatt i
planforslaget.
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trafikk. Det er viktig at disse sammenhengene
behandles slik at man legger opp til dempet
behov for transport og bedre vilkår for effektiv
kollektivtransport. Vi mener derfor at antall
parkeringsplasser bør begrenses til det som kan
anses å være et minimum i forhold til de krav
som er satt av kommunens arealplaner.

Dersom planlagt utbygging i regulerings-
området fører til endringer i trafikkmønster,
sikkerhet og/eller framkommelighet for
kollektir.trafikk er dette forhold som må
vurderes i forbindelse med reguleringsarbeidet.

I utarbeidelsen av reguleringsplanen bør
forholdet til ovennevnte tema vurderes opp mot
tilgrensende reguleringsplaner, både nye og
eksisterende. Dette for å ivaretahelhet i forhold
til trafi kkavvikling og sikkerhet>.

lt

I

I

I

- Planforslaget medfører i
liten grad endring av
eksis,terende trafi kkmønster.

I

- Tas til ettenetning.
I

Bodø
internasjonale
idrettsklubb
v/Per Eidsvik

Idrettsklubben opplyser i sitt innspill at arealene
som inngår i planområdet er viktig for idretten
(både organisert/egenorganisert) og har
potensialer som ikke er utnyttet.

Det er ønskelig med en tilbakemelding på hvor
detaljerl en tenker seg arealbruken innenfor
planområdet. Det stilles også spørsmål om
hvorfor det det private arealet øst for Aspåsen
skole ikke inngår i planområdet, da en utbygging
i dette området vil generere ny trafikk samt
tilføre nærområdet en helt ny målgruppe.

Uteområdene ved Bankgata og Aspåsen skole er
viktige aktivitetsområder og i et
byutvikli ngsperspekti v vi 1 det j o være positi vt
om mange mennesker kan ha nær tilgang til å

benytte seg av disse. I nærheten av slike områder
bør det være rom for å bygge < tett/hø1't> siden
det finnes gode aktivitetsområder i nærheten.
Disse kan utnyttes enda bedre enn tilfellet er i
dag!

- Idrettsområdene sør for
Bankgata skole er ivaretatt i
planforslaget og sikret videre
utvikling.

- Planforslaget blir fremmet
som en områderegulering.

- Det er ikke aktuelt å ta med
privat utbyggingsareal øst for
Aspåsen skole.

- Uteområdene ved begge
skoleanleggene er svært
sentrale byrom og viktige
aktivitetsområder for byens
befolkning.

- Ikke aktuelt å legge til rette
for en tyngre boligutbygging
tett opp til dette planområdet
ut over det som ligger i

rammene i gjeldende
kommuneolan.

Innspill ved offentlig ettersyn
Navn lnnsnill Kommentar fra Bvnlan
Statens
Vepvesen

Ingen merknader - Tatt til etterretning.

Nordlandsnett Nordlandsnett har områdekonsesion i Bodø - Tatt til etterretning.
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AS kommune. Dette innebærer at vi etablerer og
drifter strømnettet i kommunen (høyspent og
lavspent fordelingsnett). I tillegg har
Nordlandsnett anlegg som er etable4 etter
anleggskonsesjon innenfor kommuneh.

På denne bakgrunn bes det orn ut h.nryn.tl
til de anlegg Nordlandsnett må drifte og
etablere, blir ivaretatt.

l. Felles for elektriske anlegg i

Nordlandsnett har tegnet inn elektriske
anlegg innenfor planområdet og ber om at:

I

l.I Adkomst og terrengendringer
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører
forringelse av adkomst til våre anlegg. Det
må heller ikke gjøres inngripen i terrenget
som medfører endring av overdekningen
over kabler eller oppfylling av terrenget som

medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg.

1.2 Inntegning på plankart
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået
for ledningsanleggene ikke mil påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger
skal på kart ha en enhetlig utforming,
uavhengig av spenningsnivå og eventuelle
fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som
går i samme trasd, skaltegnes som dn
ledning. Høyspenningskabler under bakken
tegnes ikke inn på kartet.

Arealer og eiendommer som brukes til, eller
i fremtiden skal brukes til transfor-
matorstasj oner evnt. nettstasj oner avsettes i
planen til arealformål bebyggelse og anlegg.

1.3 Andre forhold
I dette avsnittet blir det bl.a. orientert om
tekniske krav til strømforsyning,
byggegrenser i f.t. høyspentlinjer og kabler,
krav til plassering av nettstasjoner og hensyn
til eksisterende nettstas.joner.

Nordland
fylkeskommune

RegiAlgfpgUlikk: Planforslaget vurderes å være
i samsvar med regional politikk, jfr.
Arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for
Nordland.

Tatt til etterretning.
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Planfaglige forhold: Planforslaget er klart og
entydig og tjener sitt formåI, både som juridisk
dokument og som informasjon til publikum.

NFK ber om at planforslaget" så snart dette er1

ferdigstilt. oversender plandokumentene til
plannordland@karfverket. no.

Kulturmiulrefaglig uttalelse: NFK ber om at det
tas inn et eksplisitt forbud mot riving i
bestemmelsene til hensynssonen som omfatter
Aspåsen skole (H570).

En ber videre om at bestemmelsene til område
o_BU2 blir supplert slik at det ikke tillates
byggverk ut mot Hologalandsgaten og som
hindrer eksponeringen mot gaten.

NFK anbefaler at det tas inn i bestemmelsene til
områdene o,BU2 og o_BAT1 at søknadspliktige
byggetiltak skal sendes regional
kulturminnemyndighet til uttalelse.

Kol lektivfaglli g uttalel se : Sørøst for krysset
parkveien/Hålogalandsgata er det i dag et
busstopp. Det er en pågående prosess mellom
Bodø kommune og Nordland fflkeskommune
med formål å få flyttet dette stoppet (og stopp på

motsatt side av Hålogalandsgaten) til
Fylkeshuset. Dette vil bedre trafi kksikkerheten
for gående og styrke fremkommeligheten for
bussene. Fylkeskommunen anmoder kommunen
om å følge opp saken slik at det kan legges inn
busslomme i planen dersom flytting av stopp
ikke gjennomføres.

Tatt til etterretning.

Planforslaget vil bli
oversendt
Plannnordland etter
sluttbehandling.

Bestemmelsene ti1

planforslaget er
revidert i samsvar
med denne
merknaden.

Bestemmelsene til
planforslaget er
revidert i samsvar
med denne
merknaden.

Bestemmelsene ti1

planforslaget er
revidert i samsvar
med denne merknaden

Sist oppdaterte
kollektivtellinger viser
at bussholdeplassene i
front av Aspåsen
skole er svært mye
benftet av barn og
ungdom, og
bussholdeplassen
sørøst for krysset
parkveien/
Hålogalandsgaten vil
derfor bli videreført.

Fylkesmannen i
Nordland

lngen merknader til planforslaget. Tatt til etterretning.

Statens vegvesen Insen merknader til nlanforslaset. - Tatt til etterretnins.
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