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Sammendrag 

Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av hotell/overnatting og bevertning med tilhørende 
parkering og parkering for utleie på den ubebygde eiendommen Sjøgata 30 og 32. Del av planområdet 
med eksisterende bygg på gnr. 138 bnr 2165, Sjøgata 34/36, berøres ikke av planlagt utbygging, men 
medtas på grunn av krav i gjeldende områderegulering. Denne delen reguleres iht. dagens situasjon 
med kombinertformålet forretning, kontor, tjenesteyting og bolig. 

Planen er vurdert til å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredninger. Det er utført utredninger 
innenfor trafikk og vind. Utredningene er omtalt i planbeskrivelsen, men følger også som egne 
notater/rapporter. Sjekkliste for ROS er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke er behov for 
spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, med unntak av krav til dokumentasjon av 
grunnforhold, eventuell forurensning i grunn og nok vann til brannslukking. 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen vil planforslaget etter forslagstillers 
vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes 
også å være et viktig bidrag for å imøtekomme behovet for overnatting i Bodø kommune. 

  



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 4 av 54
 

Innhold 

 BAKGRUNN 7 

 Hensikten med planen 7 

 Planavgrensning 7 

 Eierforhold 8 

 Tidligere vedtak i saken 8 

 Krav om konsekvensutredninger 8 

 PLANPROSESS 9 

 Møter og andre deltakere 9 

 Medvirkningsprosess 9 

 Innspill til planen 9 

 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 17 

 Overordnede planer 17 

 Temaplaner 17 

 Gjeldende reguleringsplaner 18 

 Statlige og regionale planretningslinjer 19 

 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD 20 

 Beliggenhet 20 

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 21 

 Stedets karakter 21 

 Landskap 22 

 Universell tilgjengelighet 22 

 Trafikale forhold 22 

 Barns interesser 23 



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 5 av 54
 

 Teknisk infrastruktur 24 

 Grunnforhold 24 

 Støy og luftforurensning 24 

 Øvrige temaer 24 

 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 25 

 Planområdet og planlagt arealbruk 25 

 Bebyggelsens plassering og utforming 26 

 Byggehøyder 30 

 Utkraging og baldakin 34 

 Uteoppholdsareal 35 

 Sol/skygge 36 

 Parkering 37 

 Trafikk 37 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 42 

 Planlagte offentlige anlegg 42 

 Miljøoppfølging 42 

 Grunnforhold 42 

 Støy 42 

 Vindforhold 42 

 Universell tilgjengelighet 48 

 Risiko- og sårbarhet 48 

 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 50 



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 6 av 54
 

 Rekkefølgebestemmelser 51 

 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 52 

 Overordnede rammer og planer 52 

 Stedets karakter 52 

 Landskap 52 

 Gjennomføringsfasen 53 

 Vind 53 

 Naturverdier 53 

 Kulturminner 53 

 Trafikale forhold 53 

 Teknisk infrastruktur 54 

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 54 

 Barns interesser 54 

 Sosial infrastruktur 54 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 54 

 Interessemotsetninger 54 

 Avveininger av virkninger 54 
 

  



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 7 av 54
 

 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av hotell/overnatting og bevertning med 
tilhørende parkering, og parkering for utleie på den ubebygde eiendommen Sjøgata 30 og 32. I tillegg 
åpnes for kontor, forretning og tjenesteyting. Del av planområdet med eksisterende bygg på gnr. 138 
bnr 2165, Sjøgata 34/36, berøres ikke av planlagt utbygging, men medtas på grunn av krav i 
gjeldende områderegulering. Denne delen reguleres iht. dagens situasjon med kombinertformålet 
forretning, kontor, tjenesteyting og bolig. 

 Planavgrensning 

Varslet planområde er vist på kartskissen nedenfor og utgjør cirka 4,5 daa. Som det vil fremgå under 
beskrivelse av planforslaget så er den endelige planavgrensningen redusert noe mot nord.   

 

Figur 1: Avgrensningen (rød avgrensning) av planområdet opptegnet på grunnkart. Kilde: 
www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS 2019. 
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 Eierforhold 

Planområdet berører følgende eiendommer/adresser:  

Gnr./ Bnr. Adresse Kommentar 
138/2116 Sjøgata 30 Eiendom som i sin helhet berøres av planlagt tiltak. 
138/2135 Sjøgata 32 Eiendom som i sin helhet berøres av planlagt tiltak. 
138/2165 Sjøgata 34/36 Reguleres i utgangspunktet iht. gjeldende 

situasjon/rammer iht. kommuneplanens arealdel 
(KPA). 

138/2200, 
2056, 
2057,2058 

Storgata 227/29/31/33/35/37 Berøres ift. innregulering av felles kjøreveg mellom 
bebyggelsen i Sjøgata og Storgata. 

138/700 Kommunal veggrunn Biskop Kroghs gate. 
143/2 Statlig veggrunn Del av RV80/Sjøgata. 

 

 Tidligere vedtak i saken 

Planforslaget bygger på tidligere vedtatt områdereguleringsplan for Bodø Stamnetterminal fra 2011 
hvor det stilles krav til at området detaljreguleres før utbygging.  

I den stilles det krav til at det utarbeides detaljreguleringsplan som minimum omfatter gnr. 138/2116, 
138/2135 og 138/2165. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planlagt/eksisterende arealbruk er i 
tråd med overordnet plan.  

Planen vurderes og ikke falle inn under § 6 i vedlegg I. Planen kunne ha falt inn under pkt. 24 
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2, men det legges ikke opp til næringsbygg med mer enn 15 000 m2. 

Planen vurderes å falle inn under § 8 vedlegg II pkt. 11j Næringsbygg, herunder kjøpesentre som 
inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 

For å avgjøre om planer eller tiltak som fanges opp av § 8 skal konsekvensutredes, følger det av § 10 
at det skal gjøres en vurdering av om de kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Ved gjennomgang av kriteriene i §10 konkluderes det med at tiltaket/planene ikke vil gi vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Bodø kommune har derfor vurdert at planarbeidet kan gjennomføres 
uten krav til konsekvensutredning. 
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 Planprosess 

 Møter og andre deltakere 

Oppstartsmøte ble avholdt med Bodø kommune 5.2.2019. Saksbehandler på Byplan har vært Knut 
Kaspersen (saksbehandler 1) og Ingvild Gabrielsen (saksbehandler 2). 

På oppstartsmøtet ble det stilt følgende utredningskrav til planarbeidet:  

- Trafikksikkerhet og trafikkavvikling, herunder varelevering og avfallstransport 
- Tiltakets virkninger på omgivelsene, herunder sol/skyggediagram og vindanalyse 
- Kartlegging av grunnforhold, stabilitet og eventuell forurensning i grunnen 
- Overordnede prinsipper for gjennomføringsfasen 
- Digital 3D-modell av planlagt bebyggelse 

Det er i ettertid avklart med Byplan at dokumentasjon av stabilitet og eventuell forurensning i grunnen 
kan avventes til byggesaken. 

 Medvirkningsprosess 

Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Avisa Nordland, på Bodø kommunens nettsider og 
sendt med brev datert 06.06.19 til offentlige instanser, naboer og andre berørte parter. Frist for å 
komme med innspill til planoppstart var satt til 05.08.19. 

Som del av planprosessen er det også avholdt avklaringsmøte med Statens vegvesen for å drøfte 
forholdet til RV80 og deres framtidige planer ift. etablering av sykkelfelt langs denne. Det er også 
avholdt møte med enkelte grunneiere/naboer.  

Det er ikke arrangert åpent folkemøte i forbindelse med plansaken.  

 Innspill til planen 

Totalt kom det inn 8 innspill til varsel om oppstart av planarbeid. Disse er redegjort og gjengitt 
nedenfor.  

 Oversikt over innkomne innspill 

2.3.2.1 Andreas Cruickshank, e-post 02.07.19 10 
2.3.2.2 Line Olsen, T.Kolstad eiendom, e-post 03.07.19 10 
2.3.2.3 Carl Lund, pva. sameiet Storgata 33 og sameiet Storgt. 35, e-post 01.08.19 10 
2.3.2.4 Carl Lund pva. sameiet Storgata 33 og sameiet Storgt. 35, e-post 12.08.19 11 
2.3.2.5 Finn Arne Haag på vegne av Storgata 27-29 Sentrum AS (SUS), brev 25.08.19 12 

2.3.3.1 Bane Nor, brev datert 04.07.19 14 
2.3.3.2 Statens vegvesen, brev datert 16.07.19 15 

2.3.4.1 Syklistene, brev datert 29.07.19 16 
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 Uttalelser fra naboer                       

2.3.2.1 Andreas Cruickshank, e-post 02.07.19 

Jeg ser at det er planlagt å bygge et hotell på parkeringsplassen ved rundkjøringen i Sjøgata. 

Jeg bor i Storgata 25, i 4. etg på Wikstrømgården. Jeg har parkeringsplass i bakgården, hvor 
innkjøring til bakgården gjøres fra Storgata (mellom 2 bygg) eller via Biskop Kroghs gate. Jeg ser på 
det skisserte planområdet at innkjøringen til parkeringsplassen min er innenfor planområdet. Betyr 
dette at dere blir å sperre veien inn til bakgården? Synes det er merkelig at dere har tatt dere så til 
rette med planområdet. 

Jeg er også bekymret for høyden på hotellet, og for at denne kommer til å stjele endel utsikt fra meg. 
Er derfor sterkt imot at dette hotellet skal bygges. 

Planleggers kommentar:   

Adkomst til Storgata 25 er ivaretatt i forslaget og vil prinsipielt fungere som før. Høyder på det 
planlagte er innenfor gjeldendende områdeplan og kommuneplanens bestemmelser. Bestemmelse i 
sistnevnte plan hvor de åpnes for at en kan gå opp inntil 2 etasjer på deler av bygget mot at en går 
tilsvarende ned andre steder er benyttet i utformingen. Byplanmessig og arkitektonisk mener vi det 
ligger til rette for det. Dette begrunnes ut ifra at bygningsmassen ikke skal fremstå for 
dominerende/monumental og ift. å skape best mulig lys- og utsiktsforhold for bakenforliggende 
boligblokk. Det å føre opp ett bygg i 6 etasjer jevnt over mener vi vil gi større negative virkninger enn 
valgte løsning. 

 

2.3.2.2 Line Olsen, T.Kolstad eiendom, e-post 03.07.19 

Vi som eiere av Wikstrømgåden AS, Storgata 25, g.nr 138/ b.nr 2136, ser av tilsendte dokumenter at 
adkomsten til vår eiendom er berørt. Og ut fra de signaler vi har fått fra eiere av kvartal 5, er det 
planlagt å fjerne adkomsten til vår eiendom. Dette er en etablert adkomst og som ikke kan fjernes uten 
at en alternativ adkomst etableres. Vi ber derfor at det i det videre arbeidet planlegges en god 
adkomst til vår eiendom.  

Planleggers kommentar: Tas til etterretning. 

 

2.3.2.3 Carl Lund, pva. sameiet Storgata 33 og sameiet Storgt. 35, e-post 01.08.19 

Bemerkningene nedenfor gjelder sameiet Storgata 33 og sameiet Storgt. 35. Utgangspunktet er at de 
to eiendomsselskapene vil ivareta de interesser som selskapene har og det er først og fremst 
adkomsten i bakgården og da inn- og utkjøring fra garasjene samt den trafikken som vil oppstå. I 
ekspedisjonen fra Norconsult AS er det kun nevnt at eiendommene, gnr. 138, bnr 2200, 2056, 2057 
og 2058 blir berørt i forhold til «innregulering av felles kjøreveg mellom bebyggelse Sjøgata og 
Storgata». 

I reguleringsplanen fra 1979 er angitt at fellesarealet skal benyttes til oppstillingsplass mv. Inn- og 
utkjøring er lagt fra Biskop Kroghs gate. Det er uklart hvorledes en tolker fellesarealet, jfr. 
Bestemmelsene i reguleringsplanen fra 1970, §§ 5 og 5. Gjelder det Økonomigaten og 
parkeringsarealet for hver eiendom? Hva da med snuplass? Hensikten må være å sikre atkomsten til 
alle eiendommene og at det ikke blir noen hindringer.  

Det er Økonomigaten som er angitt ovenfor. De tilstøtende eiendommene skulle avgi 2,5 meter til 
gaten, slik at det ble en gate på 5 meters bredde. Dette har til dags dato ikke blitt akseptert av eierne 
av gnr 138, bnr 2165. Det kan nevnes at eierne har vist manglende respekt for grenselinjen når det 
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gjelder parkering (særlig utenfor garasjeinnkjørselen til Storgata 33). Dette umuliggjør nesten helt 
innkjøring til garasjen vinterstid med snø og is.  

Skal nå Økonomigaten benyttes under byggeperioden og senere adkomst til hotellet og 
parkeringshuset, vil forholdene bli helt uholdbare. Det tenkes da på større bilder, vare- og lastebiler, 
søppelbil og div. maskiner. Hva med snuplass? Gaten er vel heller ikke dimensjonert for tungtrafikk. 
Det er ikke sagt noe om hva som skal skje med «tunnelen». Det forutsettes at denne blir stengt og at 
gatelemenet i Økonomigaten blir gjort tilgjengelig for gjennomkjøring i sin helhet, noe som vil medføre 
økt trafikk.  

Konklusjonen med hensyn til overnevnte er at trafikkforholdene i området rundt Økonomigaten vil bli 
meget vanskelig å forholde seg til. 

Det er klart at en må forvente at det blir bygget i sentrum og da særlig på ubebyggede tomter. Men en 
må kunne gå ut ifra at en da følger bestemmelsene i vedtatte reguleringsplaner. I forslaget fra 
Norconsult AS er hotellet foreslått i 8 etasjer, mens parkeringshuset er i 4 etasjer. Et bygg vil stenge 
for utsikten for flere etasjer i Storgata 33 og Storgata 35. Det forutsettes at bestemmelsene i 
reguleringsplanene blir fulgt.  

Planleggers kommentar:  

Økonomigata er i planforslaget regulert som felles adkomstveg iht. reguleringsplan fra 1979. Denne er 
i bestemmelser definert som felles for Storgata 25, 27, 29, 31, 33 ,35a, 35b og Sjøgata 30,32, 34 og 
36. Passasjen mellom Storgata 29 og 31 fungerer som en snuplass i tillegg til at en kan snu på de 
enkelte parekingsområdene. Parkeringen langs Sjøgata 34 inne i kvartalet vil bli fjernet og erstattet 
med noen få langsgående parkeringsplasser. Parkering og manøvrering til hotellet og Sjøgata 34/36 
vil foregå inne i nytt parkeringshus.  

Tiltaket vil kun generere personbiltrafikk inne i kvartalet. Renovasjon, varelevering, buss/taxi, etc. for 
tiltaket vil løses fra Sjøgata/RV80. Forslagsstiller mener planforslaget vil rydde opp i eventuelle 
uklarheter knyttet til bruken av områdene og løsningen vil skape en ryddigere og mere oversiktlig 
situasjon for alle parter. 

Det skal utarbeides plan for hvordan ulemper for beboere og næringsvirksomhet skal håndteres i 
anleggsfasen. Dette gjelder spesielt støy, støv og rystelser, samt trafikksikkerhet og trafikkavvikling i 
forbindelse med anleggstrafikk og bilparkering, atkomst til eiendommer og gjennomgangstrafikk. 
Overordnet konsept og plan for medvirkning vil følge søknad om rammetillatelse, og skal videre være 
godkjent av Teknisk avdeling før det kan gis igangsettingstillatelse. 

Hva angår høyder vises til tidligere kommentar i 2.3.2.1. 

 

2.3.2.4 Carl Lund pva. sameiet Storgata 33 og sameiet Storgt. 35, e-post 09.08.19 

Det som en ønsker er en utredning av konsekvensene av å få et parkeringshus noen få meter fra 
boliger. Det må vel sies at det knapt finnes noen mer støyende og forurensende enn en bilpark som 
skal fraktes og parkeres ikke langs bakken, men også i en høyde med leilighetene som ligger lavest i 
blokken, Storgata 33. Det reises således spørsmål om det kan være lovlig å etablere et parkeringshus 
kloss inntil boliger, i alle fall ikke i den høyden som må planlegges. 

Ovennevnte er på vegne av Sameiet Storgata 33 og Sameiet Storgt. 35. 

Planleggers kommentar:  

Planområdet/tomten befinner seg i sentrum av Bodø. I bysentrum må det regnes med aktivitet/trafikk i 
større utstrekning enn hva tilfellet er utenfor sentrum. Som kommentert tidligere så er det kun 
personbiltrafikk som tenkes inn i kvartalet. Det legges opp til 66 parkeringsplasser i parkeringshuset. 
Bodø kommune stiller som krav om at det enkelte kvartal/eiendom skal selv sørge for egen parkering. 
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Det er det som det legges opp til i dette tilfellet. Hotellet har krav til 0,1 parkeringsplass pr rom. Med 
cirka 170 rom gir det krav til 17 plasser. Videre skal 37 (den store parkeringsplassen) + 9 
(parkeringsplassene ved Sjøgata 34) eksisterende plasser som bygges ned/fjernes erstattes.    

Statens vegvesen har vider i avholdt dialogmøte og i deres innspill til planen sagt klart i fra om at de 
ikke tillater adkomst inn i bygg eller garasjeanlegg fra Sjøgata/RV80. 

Ift. trafikkavvikling vises til gjennomført trafikkvurdering hvor det er utført en kapasitetsberegning og 
vurderinger av trafikksituasjonen. Beregningen viser en svært stor kapasitetsreserve for alle 
adkomster og svingebevegelser i krysset Biskops Kroghs gate og Storgata vest. 

 

2.3.2.5 Finn Arne Haag på vegne av Storgata 27-29 Sentrum AS (SUS), brev 25.08.19 

Det vises til mottatt varsel datert 6. juni 2019. 

I opprinnelig regulering (Plan ID 1181) fra 1979 er byggegrense for eiendommene Sjøgata 30 og 32 
(138/2116 og 138/2135) plassert ca 10,5 meter fra eiendomsgrense mot syd.  

Vi mener denne avstand, samt byggehøyder (5 etasjer + loft/ tilbaketrukket toppetasje) som angitt i 
kart og bestemmelsene i plan ID 1181 skal opprettholdes i en ny detaljreguleringsplan, med mindre en 
i samarbeide med naboskap kan få til omforente løsninger som ikke forringer lysinnfall samt utsyn i 
forhold til plan ID 1181 og plan ID 1181-1. Dette begrunnes med at planen er den eneste som fremstår 
som en detaljreguleringsplan for østre del av kvartal 5. I denne planen er byggelinjer og byggehøyder 
definert og visualisert.  

En ser at Norconsult har lagt Områderegulering for Bodø stamnetterminal, ID 1256 fra 2011, til grunn 
for sitt forslag til byggevolum. Rammene/ utbyggingsvolum i plan 1256 er utvidet i forhold til 
foregående reguleringer ved at byggegrense er flyttet mot felles adkomst, slik at byggelinje er kun 3,5 
meter fra tomtegrense.   

I Bestemmelser og retningslinjer i KPA 2018 er det oppført at gjeldene planer i kvartal 5 er 1181, 
1181-01, 1242 og 1256. Videre at adkomst til Storgata 25 må ivaretas ved regulering.  

Plan ID Vedtatt Type plan  Omfatter 
1181 1979 Reguleringsplan Hele kvartal 5 
1181-1 1999 Reguleringsplan Storgata 31, 33, 35 
1242 2007 Reguleringsplan Del av kvartal 5 vest for storgata 27-29 
1256 2011 Del av områdeplan Sjøgata 30, 32 
KPA 2018 2018 Kommuneplanens arealdel  

 

En oppfatter KPA 2018 slik at:  

Reguleringsplanen fra 1979 (ID1181) gjelder for Sjøgata 34, 36.  

Reguleringsplanen fra 1999 (ID1181-1) gjelder for Storgata 31, 33, og 35. 

Reguleringsplan fra 2011 (ID 1242) gjelder for Storgata 23 og 25, samt Bankgata 7 og 9. 

Del av områdeplan fra 2011 (ID 1256) gjelder for Sjøgata 30 og 32. 

Mottatt varsel angir at det kun er området sentrert omkring planlagt byggeprosjekt på eiendommene 
Sjøgata 30, 32, 34 og 36 som skal detaljreguleres. Det er ikke illustrert forslag til byggehøyde på 
Sjøgata 34/36. 

Ved en eventuell utbygging av Sjøgata 30 og 32, hvor det forutsettes bygg plassering og volum ut 
over de reguleringsmessige forutsetninger som lå til grunn på det tidspunkt da utbygging av kvartalets 
bebyggelse langs Storgata ble foretatt, ser en det naturlig at det utarbeides en detaljreguleringsplan 
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som omfatter østre del av Kvartal 5, slik at en ny detaljreguleringsplan erstatter planene ID 1181 og 
1181-1.   

En finner det urimelig dersom det legges opp til at små detaljreguleringer som foreslått. Slike 
begrensede planområder innenfor et sammensatt naboskap kan forårsake en etappevis forverring av 
eksisterende lysforhold, utsynsforhold samt reduksjon av uteareal for tilliggende deler av kvartalet. En 
finner dette spesielt urimelig ettersom det i den senere tids regelverk (TEK 17- Arbeidsplassforskriften) 
er ført inn økt søkelys på miljøforhold som dagslys, utsyn og uteoppholdsareal. Det vises også til at 
krav om regulering av plan ID1242 ble utløst grunnet utbyggings ønsker fra Storgata 23, og at 
planområdet i dette tilfellet omfattet berørt naboskap. Likebehandling tilsier at østre del av kvartal 5 
reguleres samlet. 

I forhold til en eventuell utbygging, så må den geotekniske situasjonen avklares i forhold til sikring for 
utglidning. Storgata 27-29 Sentrum AS (SUS), kan være interessert i avståelse av rettigheter som 4 
meters nabogrense, eventuelt også grunn under nåværende terrengnivå, og på denne måte avhjelpe 
et eventuelt arealbehov. Det forutsettes at slik avståelse ses opp mot forbedring av lysinnfall og utsyn 
samt brukbarhet av uteområde. Her tenkes spesielt på trafikksituasjonen dersom det legges til grunn 
at felles internvei planlegges benyttet som biladkomst til garasjeanlegg, vareleveranse mm i 
hotellprosjektet. 

En imøteser forslag/ drøftinger med siktemål om at en finner gode løsninger for byen og naboskap. 

Planleggers kommentar:  

Juridisk er det slik at en nyere vedtatt arealplan gjelder foran en eldre arealplan dersom det ikke i den 
nyere planen er sagt noe annet. I dette tilfellet gjelder områdeplan for Bodø stamnetterminal fra 2011 
foran reguleringsplan fra 1979. Det fremgår ikke av bestemmelser i områdeplan at elementer fra 1979 
planen gjelder foran bestemmelsene i områdeplan. Vi mener derfor det er riktig å følge de formålslinjer 
og begrensinger som følger av områdeplan. 

Avgrensningen av planområdet er i tråd med det områdeplanen setter krav om og det byplan har 
ansett som fornuftig ift. praktisk gjennomføring, jfr. referat fra oppstartsmøte. 

Forslaget vil ikke gi åpning for påbygging/nybygging i Sjøgata 34/36 i en større høyde enn 
eksisterende situasjon. Skal volumet økes her må området reguleres i en egen prosess. 

Krav til utsyn er hjemlet i byggeteknisk forskrift § 13.8; «Rom for varig opphold skal ha vindu som gir 
tilfredsstillende utsyn.» Den preaksepterte ytelsen for arbeidsbygninger, er at rom for varlig opphold (i 
dette tilfellet kontorer), skal ha «minst ett vindu der underkanten av glassflaten er maksimum 1,0 
meter over gulvet». Det nevnes videre at det «I tett bebyggelse er det tilstrekkelig å ha utsyn mot 
husrekker, gateløp, bakgård og lignende». Kravet til utsyn håndteres i så måte av vindusløsningene i 
hvert enkelt bygg, og påvirkes ikke av nabobebyggelsens utforming.  

Krav til lys er hjemlet i byggteknisk forskrift § 13.7; «Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende 
tilgang på lys.» Den preaksepterte ytelsen kan oppfylles ved at «Gjennomsnittlig dagslysfaktor må 
være minimum 2,0%» Samsvar må dokumenteres med simuleringsverktøy. Det er normalt krevende å 
innfri den preaksepterte ytelsen for dagslys i områder med høy fortetting, f. eks i sentrumsområder 
med høy bebyggelse internt i samme kvartal, eller på hver side av et gateløp. 

I dette tilfellet har bygningsfysikker simulert de mest kritiske kontorene i Storgata 27-29, (midtre 
kontorer i 2. etasje). Resultatene med bygg i 8 etasjer og 3,1 m bruttohøyde tilsier at det smaleste 
kontoret vil ha en gjennomsnittlig dagslysfaktor på cirka 1,4%. Dagslysforholdene er gode rett innenfor 
vinduene (hvor arbeidsstasjoner normalt befinner seg), men avtar i rommets dybde (cirka 4,7 m). 
Dersom man i simuleringen utelater cirka 0,8 m av kontorets dybde, vil faktoren økes til cirka 1,6%. 
Sonen som utelates ligger da ved inngangsdøren til kontoret, hvor man anser det som lite aktuelt med 
lengre daglige arbeidsprosesser. Døren slår i tillegg inn i kontoret ifølge tilsendte tegninger. Dersom 
man hadde bygget i henhold til gjeldende reguleringsplan ville bygningsmassen blitt 6 etasjer i hele sin 
lengde. Dette ville bedret situasjonen for det mest kritiske kontoret til en faktor på cirka 1,9%. Man har 
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imidlertid i denne reguleringsplanen ønsket å differensiere høydene. Dette både for å skåne 
boligbebyggelsen i kvartalet for tap av utsikt og bokvalitet, men også for å tilrettelegge for et mer 
spennende bygge-objekt med en mindre monumental og ensartet utforming. En forbedring av 
dagslysforholdene for Storgata 27-29 kan løses ved å reduseres etasjetallet eller etasjehøyden. 
Dersom etasjehøyden reduseres fra 3,1 m til 2,9 m vil de to mest kritiske kontorene kunne oppnå en 
dagslysfaktor på henholdsvis 1,7 og 1,9 %. Øvrige kontorer i bygget vil ha 2,0% eller mer. Vi er 
imidlertid svært usikker på om det er teknisk forsvarlig i en såpass tidlig fase å regulere så lave 
etasjehøyder. I det videre arbeidet legger vi derfor til grunn at etasjehøyden reduseres fra 3,1 m til          
3,0 m. Vi mener at ettersom kun noen få kontorer vil ligge under dagens krav til dagslys, så bør 
helheten i situasjonen vurderes som akseptabel. Dette spesielt med tanke på at utbyggingen skal skje 
i et sentrumsområde, og hvor tilgang på dagslys normalt oppleves som mindre enn i øvrige deler av 
byen.  

Resultatene av simuleringene er oversendt Bodø kommune (Byplankontoret og Byggesakskontoret) 
for uttalelse, og vi har pr telefon 01.10.2019 med saksbehandler Knut Kaspersen fått bekreftet at 
kommunen støtter resonnementet med de tilpasningene som er beskrevet ovenfor. 

Vi er forøvrig ikke kjent med hvilke krav som gjaldt til dagslys når Storgata 27-29 ble bygget. 
Simuleringene som nå er utført er i henhold til dagens gjeldende krav i TEK 17. 

Tiltakene i planforslaget genererer ikke behov for uteoppholdsareal. Eksisterende boliger i Sjøgata 
34/36 er allerede godkjent. 

Forslagsstiller har vurdert det som lite rasjonelt/praktisk eller økonomisk gjennomførbart å takke ja til 
tilbudet om grunn til bygging av parkeringskjeller. 

Område- og lokal stabiliteten, samt dokumentasjon ift. eventuell forurenset grunn vil følge 
byggesaken. 

Hva angår trafikksituasjon så vises det til tidligere kommentarer. 

 Uttalelser fra offentlige myndigheter og kommunale tjenesteområder 

2.3.3.1 Bane Nor, brev datert 04.07.19 
Varslet planavgrensning ligger nær Bodø stasjon, og ca. 27 meter fra nærmeste spor.  

Vi forutsetter at endret arealbruk ikke medfører at økte overvannsmengder føres mot jernbanens 
anlegg. Dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider må dette avklares med Bane NOR før 
arbeidet starter.  

Vi minner om at det innenfor avstand på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje ikke kan utføres tiltak 
uten tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10.  

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi 
forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan. 

Planleggers kommentar:  

Tas til etterretning. 
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2.3.3.2 Statens vegvesen, brev datert 16.07.19 

Kjøreatkomst: 
Rv. 80 har funksjon som hovedveg til/fra ferjeleiet til Lofoten, til/fra Bodø havn og til/fra 
jernbanestasjonen. Riksvegen er høyt trafikkert og vil med dagens utbygging og fremtidig utbygging 
av Bypakke Bodø, få økt trafikkbelastning som hovedveg til/fra viktige nasjonale funksjoner på 
Rønvikleira. Vi fastholder derfor at kjøreatkomst til planområdet skal være fra kommunalt vegnett i tråd 
med gjeldende områdereguleringsplan. 

Gangareal langs rv. 80: 
I områdeplanen er det regulert undergang for myke trafikanter fra jernbanesiden under Sjøgata til 
planområdet. Mellom formålet forretning/kontor/hotell og rv. 80 er det regulert fortau og gangareal til 
undergangen. Statens vegvesen vil i stedet for å bygge undergangen, bygge fortau med kryssing i 
plan og tovegs sykkelbane langs nordsiden av rv. 80. Sykkelanlegget vil krysse over riksvegen mot 
planområdet ved rundkjøringen og videreføres til Bankgata. Noe gangareal ved planområdet kan da 
frigis, mens noe må benyttes til det nye anlegget for myke trafikanter. Vi har foreløpig bare utarbeidet 
en prinsippskisse for dette veganlegget som er oversendt utbygger. Mer detaljerte tegninger har vi 
ikke anledning til å utarbeide før vi har bevilgninger til vårt prosjekt. Det må i dette planarbeidet også 
avsettes tilstrekkelig vegareal til gang-/sykkelveganlegget. 

Rekkefølgebestemmelse for gangareal: 
Reguleringsplanen må ha en rekkefølgebestemmelse som sikrer at gangareal/fortau langs sørsiden 
av rv. 80 skal være ferdigstilt før bygget kan tas i bruk. 

Gjennomføringsavtale for gangareal: 
Planen må ha en rekkefølgebestemmelse om at det må inngås en gjennomføringsavtale med Statens 
vegvesen dersom gangarealene blir bygd av andre enn Statens vegvesen. En gjennomføringsavtale 
vil omfatte alt av detaljtegninger, grunnerverv og godkjenninger som skal til for å få ferdigstilt anlegget 
til en god kvalitet, slik at Statens vegvesen kan overta driften av anlegget. Gjennomføringsavtalen må 
inngås før det kan gis byggetillatelse.  

Baldakin/utkraging over deler av fortau: 
Dersom det skal tillates baldakin/utkraging over deler av fortauet, må denne ha en fri høyde på minst 4 
meter over fortauet. Avrenning fra baldakin må tas hånd om av utbygger og ikke føres ut i fortauet 
eller sykkelbanen. 

Parkering: 
Parkering for planområdet må løses innenfor de private eiendommene i henhold til Bodø kommunes 
parkeringsvedtekter og med atkomst fra Biskop Kroghs gate, som beskrevet i områdeplanens 
bestemmelse i §4.4. 

Varelevering: 
Varelevering kan tillates fra Sjøgata. Reguleringsplanen er imidlertid ikke styrende verken for 
varelevering eller for gateparkering. 

Videre samhandling med Statens vegvesen: 
Vi setter pris på at utbygger og konsulent har hatt møter med oss med informasjon om 
byggeprosjektet i forkant av dette planarbeidet. Detaljreguleringsplanen omfatter rv. 80 som Statens 
vegvesen eier og forvalter, samt fremtidige gang/- og sykkelveganlegg. Det er derfor viktig med et 
fortsatt nært og kontinuerlig samarbeid med oss ved utarbeidelse av planforslaget. På den måten kan 
vi komme frem til omforente løsninger i denne reguleringsplanen. 

Forhåndshøring: 
Statens vegvesen må også få det ferdige planforslaget til gjennomgang før reguleringsplanen sendes 
på offentlig høring. 
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Planleggers kommentar: 

Det er avholdt dialogmøte med Statens vegvesen før fristen for innspill løp ut. Innspillet er i tråd med 
den enigheten som kom frem i møtet og momentene er ivaretatt i planforslaget. 

 Uttalelser fra andre                       

2.3.4.1 Syklistene, brev datert 29.07.19 

Bodø Syklistene er lokallaget av Syklistenes Landsforening (SLF) og har rollen som høringsinstans i 
plansaker.  
 
Sjøgata er en viktig innfartsåre til sentrum og brukes av mange syklister. Sjøgata har i dag ingen 
tilrettelegging for sykkel. Det er derimot store planer for strekninga rundkjøringa –sentrum, samt videre 
langs Jernbaneveien. Det er viktig at planen ikke forringer sikkerheten og forholdene for syklende på 
denne strekningen. Vegvesenet har planer for sykkeltilrettelegging på denne strekningen, men det vil 
ta flere år før denne utbyggingen event. kan skje.  
 
Derfor blir det viktig at syklistenes behov på dagens veg legges til grunn for vurderingene, samt at det 
ikke lages hindringer som sperrer for framtidas løsning som er 'fortau for gående og sykkelvei 
parallelt'. Denne framtidsløsninga har SVV allerede implementert fra rundkjøring og retning 
hurtigrutekaia. 
 
SLF/BodøSyklistene ønsker NordConsult lykke til i det videre planarbeid og regner med at innspill til 
løsning som sikrer en god overgang til tilstøtende områder hensyntas. 
 

Planleggers kommentar:  

Tas til etterretning.  



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 17 av 54
 

 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Bodø er planområdet avsatt til sentrumsformål hvor det er 
åpnet for etablering av forretninger, tjenesteyting, kontorer og boligbebyggelse, samt tilhørende 
parkering og uteoppholdsareal. 

Området ligger innenfor sone 1 og er betegnet som kvartal 5. Arealutnyttelsen er 66 – 100 % BYA, og 
gesimshøyden er 14 m mot Storgata og 20/22 m mot Sjøgata. 

I bestemmelsene § 13.4 med underparagrafer stilles det videre en del generelle bestemmelser til 
områder avsatt til sentrumsformål. Herunder: 

 I 1. etasje mot offentlig gate eller plass tillates bare forretning og publikumsrettet virksomhet. 
 I områder der det arkitektonisk og byplanmessig ligger til rette for det kan gesimshøyden økes 

med inntil 2 etasjer på deler av bygget eller byggeprosjektet etter vurdering i reguleringsplan. 
Dette forutsetter at andre deler av bygget eller byggeprosjektet reduseres tilsvarende slik at 
gjennomsnittshøyden holdes innenfor angitt gesimshøyde.  

 Det kan etableres baldakiner over fortau for skjerming av fortausareal. Baldakiner skal i størst 
mulig grad tilpasses øvrig fasade og skal etableres minimum 4,0 m over gatenivå. 

 Der det er krav til publikumsrettet virksomhet i 1.etasje, skal fasader mot det offentlige rom 
være åpne ved at minimum 50 % av fasaden skal ha vinduer/gjennomsiktig glass. 

 Temaplaner 

Planområdet ligger innenfor rød og gul støysone fra Rv 80 (Sjøgata), som vist på illustrasjonen under.  

 

Figur 2. Temakart for støysone riksveg i kommuneplanens arealdel. Planområdet er markert med svart linje. 
Kilde: Kommunekart. 
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 Gjeldende reguleringsplaner 

Området omfattes av følgende reguleringsplaner: 

 PlanID 1256 Bodø Stamnetterminal. Ikrafttredelsesdato: 17.02.2011 
 PlanID 1181 Kvartal 5. Ikrafttredelsesdato: 19.06.1979 
 PlanID 1181_01 Kvartal 5, Storgt. 31-37. Ikrafttredelsesdato: 22.06.1995 
 PlanID 2016012 Storgata 39-45 

Utbyggingsområdene i disse er avsatt til forretning, kontor, hotell og samferdselsformål. 

Planområdet grenser ellers til reguleringsplan for Storgata 39-45, planID 2016012 i øst som er regulert 
til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 

 

Figur 3. Gjeldende reguleringsplaner i området (svart linje viser planvarselt område). Kilde: Kommunekart.no 
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 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel (2013) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Naturmangfoldloven (2012) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

 



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 20 av 54
 

 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet ligger sentralt i Bodø sentrum på sørsiden av Sjøgata, som er hovedfartsåren inn til 
Bodø sentrum fra øst, se kartutsnittene nedenfor. Planområdet ligger like sørøst for rundkjøringen 
hvor Sjøgata, Bankgata og Jernbaneveien møtes, samt endestasjonen for Nordlandsbanen og 
togstasjonen. 

 

Figur 4: Lokalisering av varslet planområde (med rødt omriss). Kilde: www.kommunekart.com bearbeidet av 
Norconsult AS 2019. 

 

Figur 5: Varslet planområde (innenfor rød/rosa linje). Kilde: Google Earth, bearbeidet av Norconsult AS 2019. 
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 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Hoveddelen av planområdet er ubebygd og benyttes til parkeringsplasser for bebyggelsen i Sjøgata 
34/36 og andre. Sjøgata 34/36 består av en 2,5-3 etasjes bygning med forretning og kontor i 1. og 2. 
etasje, kontor og to leiligheter i øverste etasje. 

Tilstøtende områder består av variert arealbruk; jernbanestasjon, boligblokker, forretninger, kontor og 
bygg med kombinerte formål (forretning/kontor/bolig/tjenesteyting).   

 Stedets karakter 

Området markerer inngangsporten til sentrumskjernen og den tette kvartalsbebyggelsen. Dette er 
understreket med møblering og utsmykning i rundkjøringen, beplantning langs gateløp og dekorativ 
materialbruk (brosteinsbelagte overganger og andre innslag med bruk av stein).  

Området fremstår åpent og luftig på grunn av den store rundkjøringen og den åpne forbindelsen mot 
havet i nord. Det eksisterende bygningsmiljøet er preget av variasjon i byggehøyder, farger og uttrykk, 
men med enkelte detaljer som går igjen, blant annet med avrundede hjørner og balkonger på 
bygningene. Dette bidrar til å samle og understreke områdets stedskarakter og særkarakteristikk. De 
fleste byggene er av noe eldre dato (etterkrigsbebyggelse) og fremstår nedtonet i uttrykket, men med 
noen få moderne innslag med mer fremtonet arkitektur (NAV-bygget). 

 

Figur 6. Tv. Rundkjøring med utsmykning i brostein. Th. Ett av de mer morderne byggene. Kilde: Google. 
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Figur 7. Planområdet sett i fra nord ved Jernbaneveien mot rundkjøringen. Varierte byggehøyder, farger og 
materialbruk preger eksisterende bebyggelse. Kilde: Google. 

 Landskap 

Planområdet er tilnærmet flatt og flukter omtrent med Sjøgata som ligger på cirka kote + 7. Mot sør 
stiger terrenget bratt opp mot Storgata som ligger cirka på kote + 15. Stigningen er spesielt bratt i 
østlige deler av planområdet via Biskop Kroghs gate. Veien (økonomigata) på sørsiden av 
planområdet (bak eksisterende bebyggelse i Sjøgata 34/36 og parkeringsplassen) ligger på cirka            
kote + 12.  

 Universell tilgjengelighet 

Internt i planområdet ligger forholdene godt til rette for universell utforming. Det vil være vanskelig å få 
til universell utforming i tverrforbindelsen mellom nord og sør mellom Sjøgata og veien på oversiden 
av parkeringsplassene pga. bratt stigning over kort avstand.  

 Trafikale forhold 

Sjøgata (Rv. 80) er hovedveg forbi området og hadde i 2018 en ÅDT på 7023 og fartsgrense 50 km/t 
ifølge vegkart.no. Eksisterende parkeringsplasser i planområdet har innkjøring fra Sjøgata. Det er 
også gateparkering langs fortauet utenfor forretningene i Sjøgata 34/36.  

Vareleveringen til Sjøgata 34/36 skjer i dag via Sjøgata og det er ønskelig å beholde denne løsningen 
også i framtiden på grunn av dårlig framkommelighet for store kjøretøy i bakgården. 
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Figur 8. Bakgården/veien på sørsiden av planområdet sett i fra Biskop Kroghs gate. Kilde: Google 2012 

Ved utkjøringen fra Biskop Kroghs gate til Sjøgata kan det være vanskelige siktforhold mot venstre 
(Figur 9) på grunn av kantparkeringen langs Sjøgata. 

 

Figur 9: Sikt ved utkjøring fra Biskop Kroghs gate til Sjøgata. Foto: Martin Hoset, Norconsult. 

Området er forøvrig godt utbygget med fortau, gatebelysning og overgangsfelt, og oppleves relativt 
oversiktlig for myke trafikanter. Statens vegvesen har planer om framtidig oppgradering/bygging av 
nytt fortau og tovegs sykkelbane langs nordsiden av rv. 80 (jf. innspill til planen, kap 2.3). 

 Barns interesser 

Barns interesser i dette området knyttes i hovedsak til trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke 
trafikanter, samt forurensning fra omkringliggende trafikk.  
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 Teknisk infrastruktur 

Kapasiteten på VA-ledningene i Sjøgata som vil være naturlig tilknytningspunkt opplyses av Byteknikk 
å ha god kapasitet.  

Det er lagt stikk inn på tomta fra Sjøgata. Eksisterende vannledning har dimensjon 160 mm.  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og har tilkoblingsplikt. 

 Grunnforhold 

Planområdet er ikke avmerket på aktsomhetskartet for forurenset grunn som Bodø kommune har 
utarbeidet for sentrale byområder. Siden det er mistanke om forurenset grunn, ref. områdets bruk, har 
kommunen i oppstartsmøtet krevd at dokumentasjon på dette må foreligge senest ved søknad om 
igangsettingstillatelse. 

Planområdet ligger under marin grense og vurderes ifølge NGUs karttjenester å ha stor mulighet for 
marin leire.  

Løsmassene i planområdet er registrert som tykt lag av fyllmasse (områder med utfylling) over berg 
bestående av kalkglimmerskifer og kalksilikatgneis (hovedbergart).  

 Støy og luftforurensning 

Planområdet ligger sentralt i bykjernen og er utsatt for støy og luftforurensning fra flere nærliggende 
kilder, hovedsakelig vegtrafikk og jernbane. Planområdet ligger delvis innenfor rød støysone fra rv. 80 
(jf. 3.2).  

 Øvrige temaer 

Kulturminner: Ingen registrerte kulturminner eller verneverdige bygninger innenfor planområdet.  

Friluftsliv: Ingen registrert bruk. Området er ikke tilrettelagt for rekreasjon eller friluftsliv. Planområdet 
har ingen spesiell opplevelsesverdi. 

Naturverdier: Ingen registrerte verdier. 

Landbruk: Ikke relevant for planområdet. 

Sosial infrastruktur: Ikke relevant for reguleringsplanen.  
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Planområdet og planlagt arealbruk  

Planområdet er redusert noe mot Sjøgata ift. den varslede planavgrensningen. Planavgrensningen er 
tilpasset til Statens vegvesens foreløpige planer om etablering av sykkelfelt langs Sjøgata. Justert 
planområde og forslag til plankart fremgår nedenfor: 

 

Figur 10. Forslag til plankart. Norconsult AS 

Planområdet reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. §12-5:  

Nr. 1) Bebyggelse og anlegg 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål- forretning, kontor, tjenesteyting og bolig (felt 
BKB, privat eierform) 

- Annen bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål -
hotell/overnatting, bevertning, kontor, forretning, tjenesteyting og parkeringsanlegg (felt 
BAA, privat eierform) 

Nr. 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg (SV), felles eierform 
- Kjøreveg (SKV), offentlig eierform 
- Fortau (SF), offentlig eierform 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT), privat eierform 
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 Bebyggelsens plassering og utforming 

Nytt bygg tenkes plassert som et langsgående bygg øst-vest på den delen av området som har vært 
benyttet til parkering og inntil eksiterende bygg i øst. Bygget er rektangulært i øst og går over i en 
buende form omtrent på midten vestover langs med Sjøgata og rundkjøringen. Området er gitt 
formålet annen bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål- 
hotell/overnatting, bevertning, kontor, forretning, tjenesteyting og parkeringsanlegg. 

Det tenkes hotell med cirka 160-170 rom, samt bevertning, i den vestlige delen i totalt 8 etasjer. 
Hotellet vil få utadrettede funksjoner (inngangsparti, restaurant, lobbybar, lounge, etc.) mot 
Sjøgata/RV80. I den østlige delen tenkes parkering i 4 etasjer, alternativt næring i første etasje.  

Varelevering, avfallshenting og stopp for taxi etableres i Sjøgata. Adkomst til parkeringsanlegget vil 
skje fra bakgården. Se situasjonsplan, perspektiver og snitt i det etterfølgende som viser plassering og 
utforming/volumer av det tenkte. Alle illustrasjoner følger også vedlagt planforslaget i fullformat (A3-
format). 

 

 

Figur 11. Situasjonsplan som viser fotavtrykket av planlagt bebyggelse (rødt område). Norconsult AS. 
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Figur 12. Fugleperspektiv sett mot sørøst. Illustrasjonen viser også Statens vegvesens planer med etablering av 
egne sykkelfelt langs RV80 og inn i rundkjøringen Foto: Norconsult AS. 
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Figur 13. Perspektiv fra gatenivå sett mot sørøst. Norconsult AS. 

 

 

Figur 14. Perspektiv fra gatenivå sett mot sørvest. Norconsult AS. 

 

 

 

 

 

 



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 29 av 54
 

 

 

 

 

Figur 15. Perspektiv fra fugle- og gatenivå sett mot øst. Norconsult AS. 
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Figur 16. Perspektiv fra gatenivå sett mot vest. Norconsult AS. 

Området har en eksponert plassering i bybildet og nærhet til Bodø stasjon. Det er i bestemmelsene 
stilt krav om at det må hensyntas ved fasade- og materialvalg. 

 Byggehøyder 

Gjeldende områdeplan for områder tillater en maksimal byggehøyde på inntil kote +29,0 eller 22 m. I 
illustrasjonen nedenfor er dette volumet illustrert.  

 

Figur 17. Illustrasjon av tillatt volum iht. gjeldende områdeplan. Norconsult AS. 
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Som det kommer frem av illustrasjonen vil et slikt volum virke svært massivt og lite harmonisk ift. 
omgivelsene.  

Illustrasjonen nedenfor viser ønsket utbygging versus gjeldende reguleringsplan. Det er ønskelig å 
øke byggehøyden mot vest med vel en etasje for så å ta ned byggehøyden i den østlige delen med 
rett i overkant av to etasjer ift. områdeplanens bestemmelser. Dette for å få et variert uttrykk og gode 
arkitektoniske kvaliteter (mindre monumental) på et så stort bygningsvolum som det her planlegges. 
Det vurderes at det er et godt arkitektonisk og by planmessig grep. Grepet er også valgt ut ifra at 
utsikts- og lysforholdene til bakenforliggende leilighetsbygg skal forringes i minst mulig grad. 
Tilsvarende prinsipp med differensiering av byggehøydene er benyttet for prosjektene Ramsalt og 
Meierikvartalet med godt resultat. Muligheten for dette er videre hjemlet i arealdelen av 
kommuneplanen bestemmelse § 13.4.3. Kriteriene for bruk av denne bestemmelsen (der det 
arkitektonisk og byplanmessig ligger til rette for det) mener vi absolutt er tilstede. 

 

Figur 18. Planlagt utbygging versus gjeldende reguleringsplan/kommuneplans tillatte høyder. Norconsult AS. 

I tillegg til de illustrerte byggehøydene vil det tillates at trappetårn og heishus kan føres opp i inntil 3,5 
m og tekniske rom i inntil 3,0 m over de angitte høydene i plankartet.  

Nedenfor fremgår tre typiske snitt gjennom hotelldelen av reguleringsplan.  
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Figur 19. Snitt vest-øst gjennom planlagt bygg. Norconsult AS. 

 

Figur 20. Snitt sør-nord gjennom høyere del av planlagt bygg. Viser forholdet fra Storgata og ned mot Sjøgata. 
Norconsult AS. 
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Figur 21. Snitt sør-nord gjennom lavere del av planlagt bygg. Viser forholdet fra Storgata og ned mot Sjøgata. 
Norconsult AS. 
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 Utkraging og baldakin 

Statens vegvesens planer med opparbeidelse av sykkelfelt langs RV80/Sjøgata og rundkjøringen 
opptar en del av eiendommen til Sjøgata 34/36 AS i nordvest. Bygningen/prosjektet må tilpasse seg 
dette og et fortau med en bredde på 2,5 m. De foreløpige planene for sykkelfeltet er vist i figur 11. For 
å oppnå god utnyttelse av eiendommen og gode planløsninger som bidrar til effektiv og rasjonell drift 
av hotellet, ser en behov for å krage ut bygget noe over fortauet fra andre etasje og oppover i dette 
området av tomten. Dette er illustrert i figuren nedenfor. 

 

Figur 22. Utkraging av bygg over fortau. Norconsult AS. 

Arkitektonisk ønskes denne utkragingen dempet med en baldakin langs hele bygget mot Sjøgata som 
visuelt visker ut denne utkragingen og skaper et lunt rom langs fasaden som kan beskytte mot vær og 
vind. Samtidig vil grepet være med på å bryte det visuelle volumet og gi en arkitektonisk variasjon i 
uttrykket til bygget.  Illustrasjonene nedenfor viser prinsippet hvordan en slik baldakin tenkes. Det 
ønskes åpnet for at denne kan fullføres i hele byggets lengde mot Sjøgata. 
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Figur 23. Illustrasjoner som viser baldakinløsning mot Sjøgata. Norconsult AS. 

Den frie høyden under baldakin vil være minimum 4 m, og det vil være et system som fanger om 
avrenning fra denne slik at det ikke renner ut i offentlig gate. 

 Uteoppholdsareal 

Det legges ikke opp til bolig eller andre formål som gir behov for uteoppholdsreal. For eksisterende del 
som reguleres iht. eksisterende situasjon er det to leiligheter. Det er ikke tenkt endringer i denne delen 
av planområdet og leilighetene er allerede godkjent.   
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 Sol/skygge 

Sol- og skyggevirkningene av planforslaget vist i illustrasjonen nedenfor. Som det fremgår av studien, 
har tiltaket ingen kritisk innvirkning på omgivelsen. Er i hovedsak i vegareal som får kastet skygge på 
seg for de undersøkte tidspunktene.  

 

Figur 24. Sol-skygge diagram. Norconsult AS. 
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 Parkering 

Planområdet inngår i sone A i kommuneplanens arealdel og for området gjelder følgende 
parkeringskrav: 

 

Hotellet planlegges med inntil 170 rom, samt bevertning/restaurant. Hotellets krav til parkering og de 
37 (den store parkeringsplassen) + 9 (parkeringsplassene ved Sjøgata 34) som bygges ned/fjernes 
som følge av tiltaket, vil løses i det nye parkeringsanlegget. Dette anlegget har en kapasitet på inntil 
66 biler og det nødvendige antall sykkelparkeringsplasser. Overkapasiteten som anlegget vil få 
ønskes tilbudt på det åpne markedet. Dette gjelder 29 plasser. 

 Trafikk 

 Framtidig trafikkløsning og trafikkavvikling 

Det planlagte hotellet og parkeringshuset er altså planlagt på tomten rett sørøst for rundkjøringene 
mellom Sjøgata (Rv. 80), Bankgata og Jernbaneveien, se figur nedenfor. Området består i dag av en 
parkeringsplass med 37 plasser med adkomst fra Sjøgata. 

 

Figur 25.Skisse av trafikkløsning ved planområdet. Fotgjengerfelt i blått. Bakgrunns kart fra norgeskart.no 

Det planlagte hotellet kommer til å ligge relativt sentralt og med kort veg til togstasjon og fergekai, og 
kommer nok derfor til å generere forholdsvis lite biltrafikk.  

Sjøgata (Rv. 80) er hovedveg forbi området og hadde i 2018 en ÅDT på 7023 ifølge vegkart.no. 

Adkomst til parkeringshuset som også skal brukes av gjester ved hotellet og Sjøgata 34/36 er planlagt 
via Biskop Kroghs gate. Biskop Kroghs gate er enveiskjørt sørover mot Storgata, men åpen for trafikk i 
begge retninger mot Sjøgata. Det er her kantparkering på østsiden av vegen. For innkjøring til 
parkeringshuset må man kjøre via Sjøgata og svinge av på Biskop Kroghs gate. For utkjøring kan man 
kjøre via Biskop Kroghs gate til Storgata eller Sjøgata.  

Parkeringskrav sone A – Kommuneplanens arealdel 
 Pr.enhet Bil Sykkel 
Hotell/overnatting Gjesterom 0,1 0,2 

Servering/bevertning/tjenesteyting 100 m2 BRA 0,7 - 1,0 2 
Forretning/dagligvare 100 m2 BRA 0,8 - 1,0 2 
Kontor 100 m2 BRA 0,5 - 0,8 2 
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Mellom Biskop Kroghs gate og adkomsten til det planlagte parkeringshuset er det i dag et asfaltert 
område med parkering langs baksiden av Sjøgata 34 og innkjøring til parkeringsgarasjer i Storgata 33, 
35 og 37. Videre er det også parkeringsplasser utenfor Storgata 27, 29 og 31. Det er planlagt 
anslagsvis 66 parkeringsplasser i parkeringshuset.  

For varelevering, renovasjon samt henting og bringing blir det en innkjøringslomme på forsiden av 
hotellet. Det blir her beskjeden trafikk og innkjøringslommen utformes slik at man kjører inn fra vest og 
ut mot øst slik at det dermed ikke blir noen venstresvingende trafikk ut fra hotellet. Dette blir en 
forbedring fra dagens situasjon der det er en avkjørsel til en parkeringsplass med 37 plasser her.  

 Trafikksikkerhet og forhold for gående og syklende 

Det er viktig at det fokuseres på sikre løsninger for myke trafikanter. 

Statens vegvesen har planer om å anlegge sykkelfelt langs nordsiden av Sjøgata med krysning over til 
Bankgata i forbindelse med eksisterende gangfelt over rundkjøringens østre arm. 

For gående er det generelt et veldig godt utbygd nettverk av fortau og fotgjengerfelt i området (se figur 
25) med fotgjengerfelt over alle armer i de mest trafikkerte kryssene. 

Innkjøringslommen vil bli etablert i område der det er parkeringsfelt i dag. Ved varelevering må man 
ha en løsning der varelevering ikke er til hinder for fotgjengeres framkommelighet på fortauet. 

Det blir forholdsvis beskjedne trafikkmengder og det er et generelt lavt fartsnivå inn ved adkomsten til 
parkeringsanlegget via Biskop Kroghs gate. Men vegen fra avkjørselen og fram til parkeringsanlegget 
bør gjøres mer oversiktlig og parkeringen bak Sjøgata 34 bør tas bort for å få en mer oversiktlig 
adkomst. Det kan eventuelt her anlegges noen langsgående parkeringsplasser. 

Ved utkjøringen fra Biskop Kroghs gate til Sjøgata kan det være vanskelige siktforhold mot venstre (se 
figur 26) på grunn av kantparkeringen langs Sjøgata. For å avhjelpe dette kan det være aktuelt å ta 
bort en eller to av de nærmeste plassene til krysset. I dette krysset mangler oppmerking av vikelinje i 
asfalten og fotgjengerfeltet trenger oppfrisking (se figur 27). 

 

 

Figur 26. Sikt ved utkjøring fra Biskop Kroghs gate til Sjøgata. 
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Figur 27. Manglende merking av vikelinje asfalten ved utkjøring fra Biskop Kroghs gate til Sjøgata. 

 Kapasitetsberegning 

Det er såpass beskjedne trafikkmengder i Biskop Kroghs gate at det ikke anses å være behov for 
fullverdige kapasitetsanalyser. Men det er gjort forenklede beregninger av framtidig trafikk og 
kapasitetsberegning ut ifra dette for krysset mellom Biskop Kroghs gate og Sjøgata der det blir mest 
økning i trafikkbelastningen. Kapasitetsberegningen er gjort for ettermiddagsrushet da erfaringsmessig 
trafikkbelastningen pleier å være høyest. 

For å kunne vurdere en framtidig trafikksituasjon brukes prognoseår 2030. 

5.8.3.1 Beregning av framtidig trafikk 

Trafikktelling 

Ved krysset mellom Sjøgata og Biskop Kroghs gate er det gjort en times trafikktelling i 
ettermiddagsrushet torsdag 26.09.2019 mellom 15:00 og 16:00 der høyeste trafikk ble registrert i 
perioden 15:30-15:45. Erfaringer fra tilsvarende tellinger i andre deler av Bodø sentrum tilsier at dette 
bør være makstimen.  

Det ble registrert totalt 793 kjøretøyer i gjennomgangstrafikk langs Sjøgata, 23 kjøretøyer som svingte 
fra Sjøgata til Biskop Kroghs gate og 4 kjøretøyer som svingte ut på Sjøgata fra Biskop Kroghs gate. 
Det var 52 kryssende fotgjengere og syklister over søndre arm av krysset og 19 kryssende over østre 
arm. Tungtrafikkandelen var på ca. 5%. 

Generell trafikkvekst 

I Transportøkonomisk institutts framskrivninger for persontransport 2016-2050 (Transportøkonomisk 
institutt, 2017) er det estimert årlige økninger for trafikkarbeid per fylke. Tallene for Nordland er vist i 
Tabell 1.  

Tabell 1: Prognoser for årlig trafikkøkning i Nordland 

Periode 2016-22 2022-30 

Årlig økning i biltrafikk 0,45 % 0,41 % 
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Dette gir en generell trafikkvekst på 5 % mellom 2019-2030. Basert på dette er tallene fra 
trafikktellingen framskrevet til 2030. 

Planområdet 

Henting og bringing til hotellet skal gå via innkjøringslommen i Sjøgata og kommer i liten grad til å 
belaste krysset mellom Sjøgata og Biskop Kroghs gate, men mye av trafikken til parkeringsanlegget 
kommer til å gå via dette krysset. Det blir anslagsvis 80 plasser i parkeringsanlegget, og dersom det 
antas at hver plass brukes 2 ganger hver dag gir det en anslått ÅDT på 320. (Antall parkeringsplasser 
er i ettertid justert ned til 66 parkeringsplasser. Beregningene er ikke oppdatert som følge av dette da 
resultatet som fremkom av beregningen ikke var kritisk).  

 Retningsfordeling og rushtidsandel 

I statens vegvesens Håndbok V713 (Statens Vegvesen, 2014) er det anbefalinger for beregning av 
makstimetrafikk og retningsfordeling fra ÅDT. Dersom ikke annet er kjent anbefales det en 
rushtidsandel på 8-12% i innfartsveger, gater og ringveger. For å få et konservativt anslag antas det at 
12% av trafikken til parkeringsanlegget kommer i ettermiddagsrushet. Det vil si en trafikk i makstimen 
på 38 kjøretøyer. 

Dersom ikke annet er kjent anbefales en retningsfordeling på 33/67% (Statens Vegvesen, 2014).  

For trafikken til parkeringsanlegget brukes derfor en retningsfordeling på 33/67% der 67% av trafikken 
går fra anlegget i ettermiddagsrushet. Av trafikken fra parkeringsanlegget antas det at 20% av 
trafikken går sørover på Biskop Kroghs gate via Storgata, mens resterende går nordover via Sjøgata. 
All trafikken til parkeringsanlegget må komme via Sjøgata siden Biskop Kroghs gate er stengt for 
innkjøring fra Storgata. 

 Kapasitetsberegninger i Sidra Intersection 

Sidra Intersection er benyttet til å gjennomføre kapasitetsberegninger for krysset mellom Sjøgata og 
Biskop Kroghs gate. 

Ved hjelp av Sidra er det beregnet belastningsgrad, kølengder og forsinkelser for alle trafikkstrømmer i 
rushtiden. I figur 28 er krysset modellert i Sidra. 

 

Figur 28. Modellering av krysset i Sidra Intersection. For vestre arm er det 95 m til nærmeste kryss, for østre arm 
er det 65 m og for søndre arm er det 55 m. Det er lagt inn 7% helning ned mot krysset for søndre arm. 
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I figur 29 er den beregnede trafikken i krysset vist. I tillegg er det beregnet 54 kryssende fotgjengere 
over søndre arm og 20 kryssende fotgjengere over østre arm. 

 

 

Figur 29. Beregnet framtidig trafikk i krysset for 2030. 

Analyseresultatene i figur 30 viser at krysset får en lav belastingsgrad med lite køer og forsinkelser 
etter utbyggingen i 2030. 
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Figur 30. Beregnet belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde (95% persentil) for alle 
svingebevegelser i krysset. Fargekoding er vist under. For belastningsgrad er verdier under 0,85 ansett som 
tilfredsstillende. 

 

 Konklusjon 

Kapasitetsberegningene viser en svært stor kapasitetsreserve for alle adkomster og svingebevegelser 
i krysset. Det er gjort en noe forenklet beregning, men de store marginene tyder på at krysset uten 
problem vil tåle den økte trafikken til parkeringsgarasjen og hotellet. 

For adkomsten til parkeringskjelleren fra Biskop Kroghs gate bør de skråstilte parkeringsplassene bak 
Sjøgata 34 fjernes eller erstattes av langsgående parkering.  

Ved krysset mellom Sjøgata og Biskop Kroghs gate bør det vurderes å ta bort de nærmeste 
kantparkeringene langs kryssets vestre arm for å gi bedre sikt ved utkjøring fra Biskop Kroghs gate. I 
dette krysset mangler oppmerking av vikelinje i asfalten samt at fotgjengerfeltet trenger oppfrisking. 
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 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

Ny bebyggelse vil bli knyttet til offentlig nett. I utgangspunktet ser det ut som om eksisterende system 
har tilstrekkelig kapasitet. Tiltak ift. utvidelse av eventuelle kapasiteter avklares med Teknisk avdeling 
ved Byteknikk. 

Hotellet vil få tilkoblingsplikt til fjernvarmeanlegg, med mindre det kan dokumenteres at alternative 
løsninger vil være miljømessig bedre. Dette ivaretas i bestemmelsene.  

 Planlagte offentlige anlegg 

Som det kommer frem flere steder tidligere i denne beskrivelsen så har Statens vegvesen planer om 
etablering av sykkelfelt langs RV80/Sjøgata. Videre vil fortau mot Sjøgata bli oppgradert som del av 
tiltaket med bygging av hotellet. 

 Miljøoppfølging 

Siden det er mistanke om forurensning i grunnen stilles det krav til at dette skal være dokumentert 
senest ved søknad om igangsettingstillatelse. Ved mistanke om forurenset grunn, skal miljøtekniske 
grunnundersøkelser utføres før gravearbeider kan starte. Det stilles krav om en tiltaksplan for 
håndtering av forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap.2. 

Det skal utarbeides massebudsjett og regnskap ved uttak av masser på mer enn 150 m3 faste masser. 
Det skal forelegges massebudsjett for tiltak der slikt krav inntreffer ved søknad om 
igangsettingsstillelse. Der slikt krav inntreffer, skal det forelegges masseregnskap før midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest kan gis. Masseregnskapet skal dokumentere disponeringen av massene. 

 Grunnforhold 

Geotekniske vurderinger ift. stabilitet skal følge søknad om igangsettingstillatelse.  

 Støy 

Iht. T-1442 regnes overnattingssteder (herunder hotell) som støyfølsomme bruksformål. Det må 
dokumenteres i byggesaken at støyforholdene overholdes iht. kravene i T-1442. Det legges ikke opp 
til utendørs oppholdsarealer eller balkonger i bygget og tiltakene vil derfor i hovedsak gjelde innendørs 
støy. Det vil stilles krav i bestemmelsene om at disse forholdene dokumenteres. 

 Vindforhold 

Det er utført vindanalyse for det planlagte bygget. Hovedresultatene av analysen gjengis under. For 
mer utfyllende informasjon og beregninger vises det til vindanalysen i egen rapport (CFD vindanalyse, 
dok.nr 5195928-01, Norconsult 2019) 
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 Vindstatistikk 

I Bodø er fremherskende vindretninger fra øst og fra vest-sørvest. Vind fra øst er klart den mest 
dominante vindretningen, og det blåser fra østlige retninger ca. 50 % av året. Det blåser fra vestlige og 
sør-vestlige retninger ca. 25 % av året.  

Gjennomsnittlig vindhastighet er 6,3 m/s. Dette er en høy middelvind, og Bodø er generelt sett et 
vindutsatt sted. Det er relativt stor forskjell i middelvind for sommer- og vinterhalvåret i Bodø (4,9 m/s 
for sommer og 7,7 m/s for vinter). De høyeste vindhastighetene (> 15 m/s) forekommer som regel 
vinterstid fra øst og fra sørvest, men høye hastigheter (10 – 15 m/s) oppleves også om sommeren (5,5 
% av sommerhalvåret). 

Vindretning på et sted påvirkes av det lokale terrenget, og dette er spesielt relevant i Bodø. Vinden 
følger i stor grad Saltfjorden, fordi den styres av og kanaliseres mellom fjellene nord og sør for fjorden. 

 

Figur 31: Vindrose for Bodø lufthavn, delt i hhv. vinter- og sommerhalvår. 

 Vindforsterkning ved utvalgte retninger 

Vindforsterkningen er et relativt mål på hvor høy vindhastigheten er i kroppshøyde (1,5 m) i forhold til 
uforstyrret vind i 10 meters høyde (som er den vanlige referansehøyden til vindmålinger): 
 

𝑉𝑖𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑒 𝑖 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑠ℎø𝑦𝑑𝑒

𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑖 10 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 ℎø𝑦𝑑𝑒
∙ 100 % 

 

Resultatet viser hvorvidt luften i kroppshøyde blir bremset av byggene (verdier < 100 %) eller 
akselerert (verdier > 100 %) sammenlignet med den innkommende vinden.  

Vindforsterkning i seg selv sier ikke noe om hvorvidt vindkomforten er god eller dårlig, men en 
vindforsterkningsverdi på 50 % kan anses som en grenseverdi på et bra skjermet sted i et byområde.  
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5.14.2.1 Vind fra øst 

Vind fra øst er den klart dominante vindretningen i området både sommerstid og vinterstid. 

Når det blåser fra øst samles vinden i gateløpene som er orientert øst/vest, dvs. Sjøgata og Storgata. 
Vinden presses mellom jernbanestasjonen og eksisterende bygg ved Sjøgata 34, og blåser ut over 
rundkjøringen som kobler Sjøgata med Jernbaneveien og Bankgata. Vindforsterkningen er her på 
opptil 100 %, mens vindforsterkning i Sjøgata og Bankgata for øvrig ligger på 50 – 75 %. Etter 
rundkjøringen treffer vinden det avrundede hjørnet på nabobygget nordvest for planområdet 
(kontorene til NAV), hvor vinden akselereres på nytt med en vindforsterkning på 75 – 100 % (og et lite 
lilla parti med > 100 %). I Storgata ligger vindforsterkningen på 50 – 75 %.  

Dette er det generelle strømningsbildet i disse kvartalene, og ved vind fra øst skaper ikke det 
planlagte bygget noen spesifikke vindrelaterte problemer.  

 

Figur 32: Vindforsterkning og strømningspiler i kroppshøyde ved vind fra øst. 

5.14.2.2 Vind fra vest-sørvest 

Vind fra vest-sørvest er den andre fremherskende vindretningen i Bodø, som forekommer oftere 
sommerstid enn vinterstid. 

Ved vind fra denne retningen er planområdet relativt bra skjermet fra vinden av bygningsmassene i 
sentrumsområdet mot sør og sørvest. Dette vises med de generelt sett lavere 
vindforsterkningsverdiene i figur 33 sammenlignet med figur 32. 

Vinden blåser inn nordover i Bankgata og på skrått mot nordøst over Sjøgata (vindforsterkning på 50 – 
75 %).  

Vinden presses gjennom passasjen på sørsiden av det planlagte bygget og gir også her 
vindforsterkning på 50 – 75 %. 

Som ved vind fra øst så skaper ikke det planlagte bygget noen nevneverdige problemer i 
strømningsbildet ved vind fra vest-sørvest. 

 



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 45 av 54
 

 

Figur 33: Vindforsterkning og strømningspiler i kroppshøyde ved vind fra sør-sørøst. 

 Vindkomfort og sikkerhet 

Sluttproduktet av analysen er en kartlegging av vindkomfort og vindrelatert sikkerhet på bakkeplan 
rundt bygget, iht. internasjonal standard. Kartene for vindkomfort- og sikkerhet tar for seg effekten av 
strømningsbildet rundt byggene, samt hyppighet av vindretning og styrke gjennom året.  

Byggenes overordnede vindpåvirkning kan vurderes ut fra figur 34 34 – figur 35. 
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5.14.3.1 Vindkomfort 

 

Figur 34: Vindkomfortkart i kroppshøyde for bakkeplan. 

Klasse Aktivitetskategori Passer for 

A Sitte – lange opphold Privat balkong, uteservering 

B Sitte Park, fellesområde, sittegruppe 

C Stå Inngangsparti, holdeplass 

D Gå Fortau, gågate, shoppingområde 

E Rask gange Eksponerte områder som veier og parkeringsplasser 

F - Ukomfortabelt for alle 

Tabell 2: Lawsons kriterier for vindkomfort, forenklet. 

 

Resultatene viser at det er komfortklasse B, C og D som gjelder for store deler av området vist i figur 
34. 

De mest vindutsatte stedene er Sjøgata (klasse D), Storgata (klasse C og D), og to mindre områder i 
Sjøgata med klasse E (i nærheten av sørlig hjørne av jernbanestasjonen og ved hjørnet på 
nabobygget nordvest for planlagt bygg).  Der det er klasse D, er det akseptabelt for gående. I feltene 
med klasse E er det ikke komfortabelt for opphold, men fremdeles egnet for rask gange. 

Der det er klasse C eller bedre, som stort sett er tilfelle langs alle bygningsfasader unntatt de i 
Sjøgata, passer det med inngangspartier eller holdeplasser uten vindskjermende tiltak. 
Inngangspartier for bygg langs Sjøgata bør derimot skjermes fra vinden, enten ved å ha tilbaketrukne 
innganger eller andre skjermende løsninger.  

Områder med klasse B eller bedre er passende for stillesittende opphold uten vindskjermende tiltak. 

I vår vurdering, basert på figur 34 34, vil det planlagte bygget ved Sjøgata 30/32 ikke medføre negativ 
påvirkning på vindkomforten i arealene rundt planområdet. 
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5.14.3.2 Sikkerhet 

Sikkerhetskartet (figur 35) viser at det er klasse A som gjelder for nesten hele området (altså god 
sikkerhet for den generelle befolkningen). Det er tre områder der man ser sikkerhetsklasse B: ved 
sørlig hjørne av jernbanestasjonen, ved avrundet hjørne på NAV-bygget og i smuget rett sørøst for det 
planlagte bygget. Disse feltene er klassifisert som å ha et redusert sikkerhetsnivå for spesielt utsatte 
mennesker på dager der det blåser kraftig. Med spesielt utsatte menes det f.eks. eldre mennesker, 
mennesker med redusert balanse, eller syklister. Områder med klasse B er fremdeles klassifisert som 
å ha god sikkerhet for befolkning i god helse.  

Ingen av disse tre utpekte områdene er etter vår vurdering forårsaket av det planlagte bygget ved 
Sjøgata 30/32, dog det har mest sannsynlig en styrkende effekt på vindforsterkningen rett sørøst for 
bygget (mellom planlagt bygg og eksisterende nabobygg).  

 

 

Figur 35: Sikkerhetskart i kroppshøyde for bakkeplan. 

Klasse Beskrivelse 

A God sikkerhet for generell befolkning 

B Redusert sikkerhet for spesielt utsatte, som syklister eller eldre mennesker 

C Redusert sikkerhet for generell befolkning 

Tabell 3: Lawsons kriterier for vindsikkerhet, forenklet 

 Diskusjon og anbefaling 

Bodø er generelt sett en vindutsatt by med en høy årlig middelvind. Hvorvidt beboere og andre folk i 
området vil la seg «forstyrre» av vinden er subjektivt. Eksponerte områder som ligger langs kysten, vil 
nødvendigvis måtte akseptere et generelt redusert vindkomfortnivå sammenlignet med områder 
lengre innenlands. Folk flest i kommunen vil være vant til at det kan blåse kraftig, men det bør allikevel 
tilrettelegges for god vindkomfort så store deler av året som mulig.  
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Det planlagte bygget ved Sjøgata 30/32 skaper ingen vindrelaterte problemer, verken i selve 
planområdet eller for arealene rundt. Vindkomforten og sikkerheten rundt bygget vil være tilsvarende 
den som oppleves ellers i denne delen av Bodø sentrum. 

Det mest vindutsatte stedet som bør tas med i betraktning for Sjøgata 30/32 er byggets nordlige 
fasade som ligger langs Sjøgata. Her bør eventuelle inngangspartier skjermes fra vinden, enten ved å 
ha tilbaketrukne innganger eller andre skjermende løsninger.  

 Universell tilgjengelighet 

Kravene til universell utforming vil ivaretas i henhold til krav i teknisk forskrift. 

 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Grunnforholdene må 
dokumenteres i byggesak (jf. 
bestemmelser).  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 
Fra 1.7.2010 er det lovpålagt krav 
om radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Planområdet ligger grenser inntil 
Sjøgata/rv. 80 som er 
hovedfartsåren til sentrum. Videre 
ligger planområdet sentralt i Bodø 
sentrum og nært togstasjonen.  

 Hendelser på veg  Mulig 

 Hendelser på jernbane  Mulig 

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften  Mulig 
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen spesiell risiko. 

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen spesielle ulemper.  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Ingen spesielle farer 

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Brannvann må dokumenteres i 
byggesak.  
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

 Grunnforhold 

Tiltak/Bestemmelse: Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at grunnen har 
tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 

 Brannslukking 

Tiltak/bestemmelse: Dokumentasjon på at bygget/anlegget får tilstrekkelig vann til brannslukking og til 
eventuelle sprinklingsanlegg skal dokumenteres før igangsettelsestillatelse kan gis. 

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 Atkomst fra alle veier rundt 
planområdet.  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)  Det stilles krav om utsjekk av 
eventuell forurensning i grunn før 
igangsettingstillatelse kan gis. 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Liten risiko 

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

 Jernbanestasjonen kan være et 
sabotasjemål. 



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 51 av 54
 

 Forurensning 

Tiltak/bestemmelse: Det skal kartlegges hvorvidt grunnen er forurenset. Det skal utarbeides tiltaksplan 
for håndtering av forurensede masser der det avdekkes forurensning. Denne skal godkjennes av 
Bodø kommune. Forøvrig gjelder generell aktsomhetsplikt ved planlagte gravearbeid. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

o Situasjonsplan. 
o Plan for kommunaltekniske anlegg. 
o Gjennomføringsavtale med Statens vegvesen ifm. bygging av fortau. 
o Grunnforhold (evt. forurensning, stabilitet, massebudsjett. 
o Ulempeplan. 
o Plan for anleggsrigg. 
o Tilknytning fjernvarme. 
o Dokumentasjon av tilstrekkelig vann til brannslukking. 
o Støy. 
o Eventuell godkjenning fra Avinor for bruk av kraner over kote +52. 
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede rammer og planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel når det gjelder arealbruk (sentrumsformål) og 
byggehøyder. Kravet for å kunne øke byggehøyden på vestlige deler av bygget er ivaretatt og 
kompensert med tilsvarende reduksjon på østlige deler av bygget.  Hovedargumentasjon for dette er 
som beskrevet tidligere å minimalisere konsekvensene ift. tap av lys- og utsikt til bakenforliggende 
boligblokk. 

Kommuneplanen stiller krav om at 1.etasje ut mot offentlig gate kun skal bestå av forretninger og 
publikumsrettet virksomhet. Dette ønskes delvis fraveket med at deler av 1. etasje tenkes benyttet til 
parkeringsanlegg. Kravet om at minimum 50% av fasaden skal være gjennomsiktig blir imidlertid 
overholdt med at den planlagte foajeen og bespisningsområdet tilknyttet hotellet blir fasade i glass. 
Det er også åpnet for at den lukkede delen (parkeringsdelen) i framtiden skal kunne omgjøres til 
utadrettet virksomhet dersom det skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt.  

Planen vurderes videre å være i tråd med Fylkesplanen for Nordlands strategier for en bærekraftig 
arealplanlegging og de Statlige anbefalingene for samordnet areal- og transportplanlegging med 
hensikt om å planlegge for redusert transportbehov (rett virksomhet på rett sted) og tilrettelegging for 
økt bruk av miljøvennlig transport.  

 Stedets karakter  

Det nye bygget vil skille seg ut i området med tanke på at det har et mer urbant og moderne 
arkitektonisk uttrykk. Samtidig har arkitekten valgt å innarbeide flere avrundende detaljer i bygningen, 
noe som er med på å understreke områdets særkarakteristikk og skape en sammenheng mellom 
eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse.  

Bygningskroppen er trukket frem til fortauet og bidrar på denne måten med å understreke gateløpet og 
kontrasten mellom de rette og de buede gatene (Sjøgata/Bankgata). 

Opplevelsen av at området føles åpent og luftig vil reduseres, uten at dette vurderes som negativt for 
områdekarakteren. 

Hotellet i seg selv vil videre skape mer aktivitet og økt byliv til denne delen av sentrum.  

 Landskap 

Området går fra å være ubebygd til å erstattes av en kompakt bygningskropp med fire og åtte etasjer, 
som isolert sett kan sies å være en betydelig landskapsvirkning.  

Området er samtidig en del av et allerede godt utbygd byområde der bebyggelsen følger det naturlige 
landskapsterrenget, noe som gjør at det ikke skapes silhuettvirkning på grunn av den 
bakenforliggende bebyggelsen i Storgata. Det nye bygget vil samtidig føye seg inn etter eksisterende 
gateløp og byggegrenser, og vil på den måten gli inn med de omkringliggende omgivelsene.  

Den samlede landskapsvirkningen vurderes derfor å være minimal. 



 

Oppdragsnr.: 5190299   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering kv.5 langs Sjøgata  |   PlanID: 2019010

 
 

c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 5 mot sjøgata\4 offentlig ettersyn\planmateriale offentlig 
ettersyn\2019010 planbeskrivelse_høringsversjon.docx 

2019-09-30  |  Side 53 av 54
 

 Gjennomføringsfasen 

Bygningen tenkes oppført i en kombinasjon av prefabrikkerte elementer og plassbygg. 
Fundamenteringsmetoden vil mest sannsynligvis utføres ved direktefundamentering til fjell med 
borede stålkjernepeler.  Både hotelldelen og parkeringshuset oppføres uten kjeller og det vil ikke være 
behov for sprengningsarbeider eller spesielt rystende arbeider. Sikring av byggegrop mot naboer vil bli 
ivaretatt (eventuelt ved bruk av spuntvegg). 

Det legges til grunn at utførelsen skal kunne skje med minst mulig påvirkning og forstyrrelse av miljøet 
rundt.  Dette innebærer: 

 Riggarealet minimaliseres og hvor det søkes å etablere anleggskontorer/personalrigg i leide 
lokaler. Det må likevel antas at det vil være behov for noe brakkerigg på tomten. 

 For å unngå etablering av lagerareal legges det opp til størst mulig grad av prefabrikasjon og 
rettidige leveranser. 

 Det er foreløpig vurdert en trinnvis utbygging hvor hotelldelen oppføres først med kran og 
lager på den delen av tomta hvor parkeringshuset skal oppføres. Parkeringshuset oppføres 
deretter med bruk av betongelementer og mobilkran. 

Det må regnes med at Sjøgata stenges for trafikk over noen perioder og at fortauet kan avstenges i 
byggeperioden som følge av behovet for lagring, adkomst og behovet for adskillelse av byggeplassen 
mot person- og gangtrafikk (sikkerhet). Fortau på nordsiden av Sjøgata må da benyttes i denne 
perioden. 

 Vind 

Ingen nevneverdig påvirkning. Det vises til egen utredning og oppsummering i dette dokumentet. 

 Naturverdier 

Vi har sjekket planområdet mot tilgjengelige databaser for naturverdier og ikke funnet spesielle 
naturverdier eller artsforekomster som kan trues eller ødelegges av de planlagte tiltakene. Det 
foreligger heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold, men ut fra vurderinger av 
eksisterende terreng og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Basert på foreliggende 
kunnskapsgrunnlag vurderes konsekvensene av tiltaket for natur- og kulturverdier som små.  

 Kulturminner 

Den generelle aktsomhetsplikten vedrørende kulturminner vil ivaretas i bestemmelsene.  

 Trafikale forhold 

Reguleringen forventes ikke å medvirke til trafikkavviklingsproblemer i omkringliggende gatenett, og 
det er/planlegges for gode fortausløsninger i og rundt planområdet for de myke trafikantene. 

Det planlagte hotellet kommer til å ligge relativt sentralt og med kort veg til togstasjon og fergekai, og 
kommer derfor til å skape forholdsvis lite biltrafikk.  
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 Teknisk infrastruktur 

Det skal tas hensyn til eksisterende kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
kabeleier. Plassering av tekniske anlegg som nettstasjon, kabelanlegg mv. skal avklares med 
energileverandør. 

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planlagt tiltak vil ikke direkte ha behov for uteoppholdsarealer, foruten at hotellets gjester vil benyttes 
seg av byens fasiliteter, parker, etc.  

 Barns interesser 

Det er ingen registrerte verdier (tråkk, lekeområder, e.l) som går tapt eller vil bli styrket som følge av 
tiltaket. Det er heller ikke avdekket at tiltaket vil utfordre eller gjøre området mindre trafikksikkert. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt tiltak vil ikke skape behov for sosial infrastruktur som skole og barnehage. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket vil ikke ha økonomiske konsekvenser utover potensialet for økt skatteinngang. 
Gjennomføringen vil ikke å berøre kommunalteknisk infrastruktur foruten istandsetting.  

 Interessemotsetninger 

Ved varsel om planoppstart kom det inn flere merknader fra nærliggende naboer som var bekymret for 
konsekvensene utbyggingen ville ha for dem. Merknadene gikk i hovedsak på trafikkløsninger, nærhet 
og byggehøyde. Disse forholdene er redegjort i foregående kapitler. 

 Avveininger av virkninger 

Planforslaget er i tråd med de overordnede rammene for Bodø med tanke på å styrke sentrum 
gjennom kompakt byutvikling og tilrettelegging for arealbruk som reduserer transportbehovet. Videre 
er planen i tråd med kommuneplanens bestemmelser, samt at det er gjort mulige tilpasninger i 
bygningsvolumet for å redusere konsekvensene for nærliggende naboer.  

Området ligger sentralt i Bodø sentrum og vurderes å være et godt innslag i bybildet.    

Smarthotelkjeden representerer en ny tilnærming for hotell og overnatting, og har i andre byer vist seg 
å være et ettertraktet tilbud.  

Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter overnatting i Bodø 
kommune. 

 


