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Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn – forslag til
detaljregulering for Olav V gate 106, Sentrum
Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet
denne saken og fattet et slikt vedtak:

VEDTAK
Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering for Olav V gate 106, Sentrum ut til offentlig ettersyn,
og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med plan-ID 2019003, Plankartet er datert 15.8.2019.
Tilhørende reguleringsbestemmelser er datert 30.10.2019 og planbeskrivelse er datert 30.10.19.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Sammendrag
Hensikten med planen er å legge til rette oppføring av ny bebyggelse innen rammene i kommuneplanens
arealdel. Det legges til rette for salg av biler (Sulland Eiendom AS). Kontorer og verksted tillates, men skal
være underordnet salg av biler. Planen legger til rette for utvikling innenfor rammen av kommuneplanens
arealdel 2018 – 2030. I kommuneplanens arealdel tillates transport eller lagerkrevende
forretningsvirksomhet som ikke er kundeintensiv. Rene kontorfunksjoner tillates heller ikke.
Planområdet grenser til kommunedelplan for den nye bydelen, og den kommunale delen av Olav V gate er
en potensielt viktig kobling mellom eksisterende og ny bydel. Byggegrensen er derfor trukket mot vest for å
ikke legge beslag på denne koblingen for fremtidig utvikling. Olav V gate kan få en ny status når ny lufthavn
åpner, og den nye bydelen starter å realisere seg. Det er derfor lagt inn en hensynssone i planen for
fremtidig regulering av fortau.
Planområdet ligger på Plassmyra vest for Flymuseet. Planområdet grenser også til dagens lufthavn mot sør.
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til kombinert formål næring/forretning. Foreslått
arealbruk i reguleringsplanen er forretning/industri. Tiltakshaver er Sulland Eiendom AS. Plankonsulent er
Boarch arkitekter a.s.
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk,
sentrale planer og retningslinjer, og kommuneplanens 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 oppstartsmøtet 15.2.2019.
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn, og sendes på høring.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Sulland bil AS har tatt initiativ til å detaljregulere hele, og deler av eiendommene gnr/bnr 138/3902 (Sulland
Eiendom AS), 143/2 (Statens vegvesen), 145/16 (Bodø kommune) og 148/3205 Amundsen eiendom AS.
Planområdet ligger vest for Luftfartsmuseet og nord-øst for dagens rullebane i Sentrum bydel (figur 1).
Hensikten med planen er å legge til rette for nybygg med funksjoner for salg av biler. Det tillates også
kontor og verksted, men disse funksjonene skal være underordnet salg av biler. I dagens situasjon er
eiendommen lager for containere mv. Det står også et mindre lagerbygg på tomtens vestre del hvor Sulland
Eiendom ønsker å bygge bilforretning. Det forutsettes at lagerbygget rives.

Figur 1: Figuren viser planområdets plassering. Planområdet ligger i Sentrum bydel, og er markert med rød sirkel.
Veien som går nord-sør, øst i planområdet er potensiell viktig kobling mellom eksisterende og ny bydel.

Planen legger til rette for utvikling innenfor kommuneplanens arealdel 2018 – 2013. I kommuneplanens
arealdel tillates annen transport- eller lagerkrevende forretningsvirksomhet som ikke er kundeintensiv,
samt rene kontorfunksjoner. Plankonsulent er Boarch arkitekter a.s.
Planstatus
Området omfattes ikke av reguleringsplan. På bakgrunn av dette, stilles det krav til detaljreguleringsplan.
Rammene for planen er gitt i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, hvor arealet er avsatt til kombinert
formål næring/forretning. Utnyttingsgrad er 100% BYA. Byggehøyde er maks 12 meter.
I 13.7.2 for Plassmyra utenom handelsområdet er arealbruken presisert slik:
«Næringsbebyggelse omfatter lager og industri. I tillegg tillates transport- eller lagerkrevende
forretningsvirksomhet, så fremt den ikke er kundeintensiv.»

Følgende retningslinje er gitt:
«Med transport- eller lagerkrevende forretningsvirksomhet menes eksempelvis trevare/byggevare
og bilforretning.»
Planforslag
Planen legger til rette for utbygging av området til kombinert bebyggelse og anlegg: forretning/industri.
Området BKB kan utbygges med 100% BYA. Med tolv meter gesimshøyde innenfor byggegrensen gir dette
om lag 6000 m2 BYA, og teoretisk maks BTA på om lag 12000 m2 BTA. Skisseprosjektet viser faktisk
utnyttelse på om lag 2300 m2 BTA (+ kjelleretasje på om lag 1450 m2). Adkomst skjer fra Olav V gate (rv.
80), samt to avkjørsler fra kommunal avstikker fra Olav V gate. Deler av rv. 80 er tatt inn i planen for å vise
frisiktlinjer, samt og for å regulere venstresvingefelt i Olav V gate for trafikk mot vest (figur 2 og 3).
Planforslaget ligger i grensen mellom eksisterende by og ny bydel. Den kommunale delen av Olav V gate
kan derfor bli en viktig kobling. Byggegrensen er derfor trukket lengst mulig mot vest. Dette for å holde
koblingen åpen. Ved åpning av ny lufthavn og realisering av den nye bydelen vil Olav V gate kunne få ny
status. Det er derfor båndlagt et areal for fremtidig regulering av fortau på sørsiden av Olav V gate.

Figur 2: Figuren viser forslag til detaljplan. Pilene i plankartet viser inn- og utkjørsel fra bilforretning fra den
kommunale delen av Olav V gate. Deler av rv. 80 er tatt med for å vise frisiktlinjer, og for å regulere
venstresvingefelt for trafikk fra øst.

Figur 3: Figuren viser forslag til plankart under bakken. Byggegrense er 20 meter fra senterlinje på rv. 80.

Planlagt byggehøyde er innenfor kommuneplanens arealdel på 12 meter. I henhold til kommuneplanens
arealdel kan i tillegg trappe- og heisrom og teknisk rom tillates med inntil 2,5 meter over maks gesimshøyde
på inntil 20% av byggets grunnflate.
Skisseprosjektet viser to fulle etasjer med en gesimshøyde på 7,1 meter. Dette tilsvarer kote +25 (figur 4 og
5).

Figur 4: Figuren viser situasjonsplan/illustrasjon fra nord-øst (Årstiderne arkitekter as).

Figur 5: Figuren viser situasjonsplan/illustrasjon fra sør-øst (Årstiderne arkitekter as).

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Gjennomføring og utbygging vil ikke medføre utgifter for Bodø kommune. Tilkobling til vann og avløp
bekostes av utbygger. Det er varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og
Bodø kommune.
Planprosessen
Det ble holdt forhåndskonferanse med Byggesak, Bodø kommune den 8. januar 2019. I dette møte ble det
avklart at det var behov for reguleringsplan. Oppstartsmøte ble avholdt med Byplan, Bodø kommune den
15. februar 2019. Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 8. mars 2019 med brev og annonse, samt
utlegging på hjemmesidene til Bodø kommune. Denne ble supplert med utvidelse den 20. mars 2019, og ny
utvidelse 14. mai 2019. Den siste utvidelsen for å få med frisiktsoner og trafikkdeler. Frist for kommentarer
til siste utvidelse av planområde var den 30. juni 2019.
Til oppstarten kom det innspill fra følgende:
- BE Varme AS – Bodø Energi
- Statens vegvesen
- Avinor
- Nordland fylkeskommune
Alle innspill er etterkommet i planen. Nordland fylkeskommune savner referat fra oppstartsmøtet, og ber
om at dette legges ved offentlig utleggelse. Det påpekes at referatet er tilgjengelig på kommunens
hjemmesider tilhørende saken.
Statens vegvesen har, etter ønske, mottatt planleveransen for gjennomlesning og kommentarer før planen
sendes til offentlig ettersyn, og legges på høring. På bakgrunn av forhåndshøring har Statens vegvesen
kommet med følgende uttalelser, som innarbeides i planen:
- Reguleringsplan under grunnen har ikke byggegrense e20 meter fra senterlinje av Olav V gate / rv.
80.
- Det er ikke tatt med krav om gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.
- Det anbefales at illustrasjonsplan/situasjonsplan gjøres veiledende fremfor juridisk bindene.

Merknadene fra Statens vegvesen tas til følge, og det inn byggegrense 20 meter fra senterlinje på Olav V
gate / rv. 80. Det legges også inn krav om at det skal foreligge gjennomføringsavtale med Statens vegvesen
før igangsettelsestillatelse. Illustrasjonsplan/situasjonsplan gjøres veiledende.

Byplansjefens vurdering og konklusjon
Vurdering
Forslaget til detaljregulering er i tråd med kommuneplanens arealdel, og bidrar til en positiv utvikling av
næringsområdet. Planforslaget legger vekt på høy kvalitet på bygningsutforming og uterom. Planforslaget
vil bidra til å heve kvaliteten i området, og vil kunne gi positive ringvirkninger. Det er ikke registrert
konflikter i forbindelse med planen.
Planforslaget ligger i grensen mellom ny by og eksisterende by. Den kommunale avstikkeren kan bli en
viktig kobling mellom den nye og den eksisterende byen. Det er derfor fokus på å holde denne koblingen
åpen. Ved flytting av lufthavnen vil Olav V. gate kunne få ny status. Det er derfor lagt inn en hensynssone
for fremtidig regulering av fortau på sørsiden av Olav V gate.
Konklusjon
Byplansjefen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert. Det er utført i samsvar med
gjeldende lov- og forskriftsverk, og sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og
mål for byutviklingen.
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.
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