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Vedtak om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for 
kvartal 5 langs Sjøgata, Sentrum 

Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, 
behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:  
 
VEDTAK  
Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering for kvartal 5 langs Sjøgata, Sentrum, ut til 
offentlig ettersyn og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med plan id 2019010, datert 
30.09.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 25.10.2019 og planbeskrivelse datert 
30.09.2019. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10. 

Sammendrag 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av hotell (Smarthotel), med 
tilhørende parkering og parkering for utleie, på den ubebygde eiendommen Sjøgata 30 og 32. Det 
åpnes også for annen arealbruk for deler av bebyggelsen innenfor rammen av gjeldende planer. 
 
Planområdet ligger i nordre del av kvartal 5 mot Sjøgata, mellom rundkjøringen Sjøgata/Bankgata/ 
Jernbaneveien og krysset Sjøgata/Biskop Kroghs gate. På motsatt side av Sjøgata ligger Bodø 
stasjon. 
 
Forslagsstiller er Sjøgata 34/36 AS, som er grunneier, og plankonsulent er Norconsult.  
 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for 
byutviklingen. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på 
forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte 
02.05.2019.  
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Sjøgata 34/36 AS har tatt initiativ til detaljregulering for eiendommene Sjøgata 30, 32, 34 og 36. 
Eiendommene ligger i nordre del av kvartal 5 mot Sjøgata, mellom rundkjøringen 
Sjøgata/Bankgata/ Jernbaneveien og krysset Sjøgata/Biskop Kroghs gate, se kart under.  
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av hotell (Smarthotel), med 
tilhørende parkering og parkering for utleie, på den ubebygde eiendommen Sjøgata 30 og 32. I 
tillegg gis mulighet for bevertning, kontor, forretning og tjenesteyting i nybygg. Del av 
planområdet med eksisterende bygg på Sjøgata 34/36 berøres ikke av planlagt utbygging, men 
medtas i planen på grunn av krav i gjeldende områderegulering. Denne delen reguleres iht. dagens 
situasjon med kombinert formål forretning, kontor, tjenesteyting og bolig. 
 
Plankonsulent er Norconsult AS. 
 

 
 
Planstatus 
Den ubebygde delen av planområdet inngår i områdereguleringsplanen for Bodø stamnetterminal, 
vedtatt i 2011. Området er avsatt til forretning, kontor og hotell. Største byggehøyde er kote +29 
(22 meter fra gate), og tillatt utnyttingsgrad er 100 % BYA. Det stilles krav om detaljregulering før 
utbygging, og planen skal minst omfatte eiendommene gnr. 138/2116, 138/2135 og 138/2165 på 
grunn av avkjørselsspørsmålet. Det tillates ikke avkjørsel fra Sjøgata til området på grunn av status 
som riksveg. Avkjørsel må derfor være fra Biskop Kroghs gate via felles atkomst.  
 
Planen berører også eldre reguleringsplaner for kvartalet. Dette gjelder særlig reguleringsplan for 
kvartal 5, vedtatt i 1979, og gjelder spesielt felles atkomst til kvartalet fra Biskop Kroghs gate og 
eiendommen Sjøgata 34/36. 



I kommuneplanens arealdel 2018-2030 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 angitt til 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. 

 
Planforslaget 
Nytt bygg tenkes plassert som et langsgående bygg øst-vest på den delen av området som har 
vært benyttet til parkering, og inntil eksisterende bygg (Sjøgata 34/36) i øst. Bygget er 
rektangulært i øst og går over i en buet form omtrent på midten vestover langs med Sjøgata og 
rundkjøringen. Området er gitt formålet kombinert formål 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.  
 

 
Situasjonsplan 



Under er vist en illustrasjon av foreslått nytt bygg. Illustrasjonen viser også Statens vegvesens 
planer for Sjøgata/rv 80, med etablering av eget sykkelfelt langs nordsiden av Sjøgata, med 
kryssing ved rundkjøringen og kobling til kommunens planer for Sjøgata vest for rundkjøringen. I 
reguleringsplanen er det avsatt nødvendig plass til trafikkløsningen. 
 

  
 
For eiendommen Sjøgata 34/36 er foreslått arealformålet i tråd med eksisterende bruk; forretning, 
kontor, tjenesteyting og bolig. 
 
I oppstartmøtet med kommunen ble det avklart at vilkårene for økning av byggehøyden mot vest, 
og tilsvarende reduksjon mot øst, er vurdert som oppfylt i henhold til bestemmelsene i 
kommuneplanen. Foreslått byggehøyde for vestlige del er kote +33,2, dvs. 4,2 meter over høyde i 
gjeldende reguleringsplan. Den østlige delen, som inneholder parkeringshus, har en byggehøyde 
på kote +21.2, dvs. 7,8 meter under gjeldende reguleringsplan. Gjennomsnittshøyden blir derfor 
lavere enn det som er tillatt i gjeldende regulering.  
 
Det planlegges baldakin mot Sjøgata og rundkjøringen, og en viss utkraging av bygget fra andre 
etasje over fortau mot vest. Fri høyde over fortau vil være minimum 4 meter.  
 
Parkeringskravet vil være i henhold til kommunens norm. I planene inngår en viss overkapasitet 
avhengig av detaljutforming og bruk av første etasje. Denne tenkes tilbudt på det åpne markedet. 
Dette er foreslått med bakgrunn i dagens bruk av arealet til parkering for utleie.  
 
Det er gjort følgende utredninger: 
 
 



Trafikk 
Det er gjort en trafikkanalyse for å vurdere konsekvensen av tiltaket for trafikksikkerhet og 
avvikling. Konklusjonen er at krysset Biskop Kroghs gate/Sjøgata uten problem vil tåle den økte 
trafikken til parkeringsanlegget. Det anbefales at de skråstilte parkeringsplassene bak Sjøgata 34 
fjernes eller erstattes av langsgående parkering for å få god atkomst til anlegget. Videre anbefales 
å ta bort de nærmeste kantparkeringsplassene i Sjøgata vest for krysset Sjøgata/Biskop Kroghs 
gate.  Dette vil gi bedre sikt ved utkjøring fra Biskop Kroghs gate. 
 
Vindforhold  
Det er utført en vindanalyse for det planlagte bygget, der vindkomfort og sikkerhet er analysert. 
Konklusjonen er at det planlagte bygget ikke skaper noen vindrelaterte problemer for 
omgivelsene. Det mest vindutsatte delen av nybygget er dets nordlige fasade langs Sjøgata. Her 
bør inngangspartier skjermes fra vinden. 
 
Dagslys i nabobygg 
På bakgrunn av innspill fra eierne av kontor- og forretningsbygget Storgata 27-29, som ligger rett 
vis-à-vis den høyeste delen av planlagt bygg, er det gjort en simulering av dagslys for de mest 
utsatte kontorene.  Det gjelder midtre kontorer i 2. etasje. Simuleringen viser at de to - tre mest 
kritiske kontorene får en dagslysfaktor som ligger under de anbefalte verdiene ved gjennomføring 
av nybygget med de rammene som ligger i planforslaget.  
 
Dette er nærmere beskrevet i kommentarene til innspill/merknad fra Finn Arne Haag i 
planbeskrivelsens punkt 2.3.2.5. 
 
Når det gjelder mer utfyllende beskrivelse og dokumentasjon av planforslaget vises det til 
planbeskrivelsene med vedlegg. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Gjennomføring av utbyggingen vil ikke medføre utgifter for Bodø kommune. Gjennomføring antas 
å ikke berøre kommunalteknisk infrastruktur unntatt istandsetting. Rekkefølgebestemmelsene 
inneholder krav om gjennomføringsavtale med Statens vegvesen, da Sjøgata er riksveg. 
 
Gjennomføring vil medføre tap av inntekter for Bodø kommune fra 2 – 3 avgiftsbelagte 
parkeringsplasser. 
 
Planprosessen  
Det har vært noen tidlige avklaringsmøter mellom tiltakshaver/rådgiver og Byplan. Formelt 
oppstartmøte ble avholdt 2. februar 2019. Oppstart av planarbeid ble varslet med annonse, brev 
og på kommunens nettsider 6. juni 2019, med frist 5. august. Som en del av prosessen har det 
vært avholdt møte med Statens vegvesen. Det er ikke avholdt åpent møte.  
 
Ved fristens utløp forelå det totalt 8 innspill. Fem er fra private grunneiere/beboere i området, 
mens de øvrige er fra Bane Nor, Statens vegvesen og Bodø Syklistene.  
 
Innspillene/uttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen. Flere går på atkomstforhold. 
Disse forholdene ansees ivaretatt i planforslaget.  
 
Uttalelsen fra eiere av Storgata 27-29 gjelder byggehøyde og byggegrenser, avgrensing av planen 
og forholdet til tidligere reguleringsplaner, sikkerhet for utglidning og redusert lysforhold og utsikt. 



Det har også vært et møte mellom plankonsulent og representanter for eierne. Lysforhold har 
vært sett på spesielt, jfr. avsnittet ovenfor - Dagslys i nabobygg.  
 
Statens vegvesen har i innspillet tatt opp alle de forhold som har vært drøftet i møte, og klargjort 
sine krav og premisser. Disse er i sin helhet tatt hensyn til og fulgt opp i planforslaget.  
 
Bane Nor er spesielt opptatt av overvann, og viser forøvrig til bestemmelsene i Jernbaneloven. 
Disse forhold ansees ivaretatt.  

Vurderinger 
 
Problemanalyse 
De spesielle problemstillingene som ble drøftet i oppstartmøtet var følgende: 
 
 Atkomst 
 Varetransport og renovasjon 
 Arealbruk i første etasje 
 Byggehøyde 
 Arkitektur og estetikk 
 Hensynet til Statens vegvesens planer for Sjøgata/rv 80 
 
I varslingsfasen er det kommet en ny problemstilling som gjelder dagslysforhold for 
nabobebyggelse. 
 
Vurderinger 
 
Atkomst 
Tiltakshaver ønsket primært atkomst til 1. etasje i parkeringsanlegg fra Sjøgata, og Byplan stilte 
seg positiv, selv om det er i strid med gjeldende reguleringsplan. Statens Vegvesen ville ikke 
akseptere dette, og planen er derfor basert på at all kjøreatkomst blir fra Biskop Kroghs gate via 
felles atkomstveg. I følge trafikkutredningen skaper dette hverken problemer for sikkerhet eller 
avvikling. Byplan støtter løsningen. 
 
Varetransport og renovasjon 
Etter avklaring med Statens vegvesen, kan varelevering og renovasjon skje fra Sjøgata med 
oppstilling i felt for kantparkering. På den måten unngår man at større kjøretøy må inn i felles 
atkomstveg i indre kvartal. Dette ville være uheldig fordi det er trangt og vanskelig å snu, og kunne 
føre til farlige situasjoner. Byplan finner derfor at den foreslåtte løsningen er den beste. 
 
Arealbruk i første etasje 
Eiendommen ligger innenfor sentrumssonen hvor det i kommuneplanens arealdel kreves at det i 
1. etasje mot offentlig gate eller plass bare tillates forretning og publikumsrettet virksomhet. For 
parkeringsdelen er det foreslått mulighet for parkering også i første etasje, mens det i hotelldelen 
vil være utadrettet virksomhet. Da det ikke er mulig med kjøreatkomst direkte fra Sjøgata, 
vurderes annen arealbruk også i første etasje i parkeringsdelen. Planen åpner for fleksibel 
arealbruk, og Byplan foretrekker dette framfor parkering. 
 
Byplan har signalisert at parkering i første etasje kan aksepteres. Begrunnelsen er at den øvrige 
bygningsmassen innenfor planområdet har publikumsrettet virksomhet, og at eiendommen ligger i 



utkanten av sentrumskjernen. Byplan er dessuten positiv til at det bygges med overkapasitet av 
parkeringsplasser på dette stedet, da det ligger ved atkomsten til bykjernen fra øst og kan avlaste 
byggeprosjekter i Sjøgata lenger vest. 
 
Byggehøyde  
Planforslaget utnytter bestemmelsen i kommuneplanens arealdel som tillater økning av 
byggehøyden på deler av byggeprosjektet, forutsatt at andre deler av byggeprosjektet reduseres 
tilsvarende, slik at gjennomsnittshøyden holdes innenfor angitt gesimshøyde. Dette var tatt opp 
allerede i oppstartmøtet. Byplan støtter dette, og mener vilkårene er oppfylt. Den byplanmessige 
begrunnelsen er at dette vil skjerme eksisterende boliger i Storgata i forhold til lys, utsikt og 
bokvalitet. Det vil også bidra til et mer spennende og mindre bastant og ensartet bygg, og samtidig 
fremheve hjørnet mot rundkjøringen som er spesielt eksponert.  
 
Arkitektur og estetikk 
I oppstartmøtet ble det tatt opp at bygget har en eksponert plassering i bybildet, og ligger 
dessuten nært det vernede bygget til Bodø stasjon. Dette krever særlig omtanke med hensyn til 
fasadeuttrykk og materialbruk. Disse forhold er først og fremst et tema i byggesaken, og 
reguleringsbestemmelsenes punkt 3.2 har en bestemmelse om dette. Byplan mener at det 
materialet som er vedlagt plansaken er et godt utgangspunkt. 
 
Hensynet til Statens vegvesens planer for Sjøgata/rv 80 
Planforslaget har fullt ut tatt hensyn til vegvesenets planer, og utformet planforslaget i henhold til 
dette. Det har vært dialog og egne møter med Statens vegvesen. 
 
Dagslysforhold for nabobebyggelse 
Denne problemstillingen kom opp etter varsling om oppstart av planarbeid. Som følge av planlagt 
nybygg får kontorbygget Storgata 27/29 redusert dagslys, der simulering viser at de de to - tre 
mest kritiske kontorene får en dagslysfaktor som ligger under de anbefalte verdiene ved 
gjennomføring av nybygget med de rammene som ligger i planforslaget. Avstand mellom byggene 
vil bli ca. 15,5 meter, som tilsvarer mange gater i sentrum. Lignende situasjoner har vi også andre 
steder i bykjernen, men det er ikke gjort dagslysmålinger som vi kjenner til. Ved bygging i henhold 
til rammene i gjeldende områderegulering, vil dagslysfaktoren nå anbefalt verdi. Konsekvensen for 
boligene lenger øst i kvartalet vil imidlertid bli mye mer negativ. I en avveining vektlegges 
hensynet til boligene sterkt. Da dagslyssituasjonen kun omfatter veldig få kontorer, støtter Byplan 
forslagsstillers vurderinger i kommentaren til innspillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konklusjon og anbefaling 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for 
byutviklingen. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på 
forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte 
02.05.2019.  
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 

 Mats Marthinussen  
 Fungerende byplansjef  
   
   

Saksbehandler: Knut Kaspersen  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Forslag til plankart 
2 Forslag til reguleringsbestemmelser 
3 Forslag til planbeskrivelse 
  

Andre vedlegg: 
- Trafikkutredning 
- Vindanalyse 
- Illustrasjoner (perspektiver, snitt og skyggediagram) 
 
 


