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  5190299/Varsel om planoppstart for kvartal 22 sentrum 2019-12-18 

Varsel om planoppstart - detaljregulering for kvartal 22 med 

forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune 

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 gjøres det kjent at Norrøna Eiendom AS har igangsatt 

arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for kvartal 22 i Bodø sentrum, samt forhandling om 

utbyggingsavtale. Norconsult AS er innleid til å utføre planarbeidet. 

Kvartalet/planområdet ligger omkranset av Hålogalandsgata, Storgata, Sandgata og Dronningens 

gate, se kartutsnittet nedenfor. 

 

Figur 1: Lokalisering av planområdet (området med rosa omriss). Kilde: Norconsult AS 2019. 
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Hensikten med planarbeidet og nærmere om planavgrensningen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at bygningsmassen som har huset Norrøna hotell 
kan bygges om til bolig fra 2. etasje og opp. Det er ønskelig å bygge på en etasje mot Storgata. Det 
planlegges totalt cirka 57 enheter i en miks mellom 1-, 2- og 3-roms leiligheter.  Høyst foreløpig skisse 
som viser hvordan fasadene tenkes og hvor vestfløyen er bygd på en etasje fremgår nedenfor. The 
Storm som er under bygging vises i bakgrunnen. 

 

 

Figur 2. Perspektiv som viser bygningsvolumene/fasadene i kvartalet hvor vestfløyen av Norrøna er løftet med en 
etasje.  

Som det fremgår av perspektivet så ønskes balkongløsninger mot Sandgata og Storgata reetablert 
slik de historisk har vært med en begrenset dybde (fransk balkong). Vinduene bak disse ønskes skiftet 
ut med fotside vinduer/dører. 

Deler av uteoppholdsarealet tenkes løst på tak over planlagt p-hus i tilknytning til The Storm. Arealet 

vil være godt skjermet ift. støy og ha gode solforhold sen formiddag og ettermiddag. Det ønskes også i 

planarbeidet vurdert om Storgata som er ei gågate kan være relevant areal for uteareal, jfr. tilsvarende 

løsninger for dette i områderegulering for Storgatakv. 9, 10, 17, 18 og 19 (planID 2017002). Videre vil 

ny park i kvartal 99 som er under planlegging/bygging bidra positivt ift. uteoppholdsareal i nær 

tilknytning til boligene. Håndtering av avfall tenkes løst i kvartalet ved sambruk med The Storm sin 

løsning. Økning i parkeringskravet tenkes løst ved frikjøp i sin helhet. 

Øvrig del av kvartalet videreføres iht. gjeldende regulering. 
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Planområdet er vist innenfor stiplet linje i figurene nedenfor og utgjør cirka 3,8 daa.   

 

 

Figur 3: Planområdet. 
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Planområdet berører følgende eiendommer/adresser: 

Gnr./ Bnr. Kommentar 

138/700 Offentlig gate. Deler av Storgata, Hålogalandsgata og Sandgata. 

138/4722 Offentlig gate. Deler av Dronningens gate. 

138/552 Dampskipsgården. Videreføres uforandret med allerede nedfelte bestemmelser. 

138/2059 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2063 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2159 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2160 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2172 Norrøna hotell. Påstående bygg ønskes tilpasset/ombygd til boligformål fra 2. 
etasje og opp. 

138/2249 Hålogalandsgata 5. Eksisterende bolig. Videreføres uforandret med allerede 
nedfelte bestemmelser. 

138/4743 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging, samt 
bakgårdsareal i kvartalet. 

138/4766 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging, samt 
bakgårdsareal i kvartalet. 

138/4767 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging, samt 
bakgårdsareal i kvartalet. 
 

 

Gjeldende planstatus 

I arealdelen av kommuneplan 2018-2030 inngår området i sone A indre bykjerne i bykartet. Følgende 

bestemmelser er bestemt å gjelde for kvartalet (utsnitt fra bestemmelsene til KPAen): 

 

I områder avsatt til sentrumsformål tillattes forretninger, tjenesteyting, kontorer og boligbebyggelse. I 

bestemmelsenes § 13.4.1 heter at i 1. etasje mot offentlig gate/plass tillates bare forretning/utadrettet 

virksomhet, og videre i Sjøgata og Storgata vest for Torvgata, avgrenset mot sjøen i nord og vest, 

tillates ikke boliger i 1. og 2. etasje. 

Området omfattes av detaljregulering for kvartal 22, planID 1295_01 vedtatt i 2015. Tillatt bruk i den 

delen av planen der Norrøna er lokalisert er forretning, kontor, tjenesteyting og hotell. I planen er 

Norrønabygget avsatt til bevaring mot nordøst, mot krysset Storgata /Sandgata. Bevaringen gjelder 

fasader og takflater mot gate. I kulturminneplan for Bodø sentrum er det vedtatt fasadevern på hele 

fasaden mot Storgata og Sandgata.  

Planarbeidet har til hensikt å endre gjeldende plan der Norrøna hotell er lokalisert slik at etablering av 

bolig vil være mulig. 
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Figur 4. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. Hensynssone bevaring H570_2. 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

Formålskategorien bolig i området er hjemlet i kommuneplanens arealdel og konsekvensutredet der. 

Avviket fra kommuneplanen er som tidligere beskrevet at det ønskes boliger i andre etasje også. Dette 

alene vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning, men støy foreslås utredet ift. å kartlegge 

om virksomhet i første etasje og gatelivet vil være til sjenanse for en boligutnyttelse også i 2 etasje. 

Bodø kommune har derfor vurdert at planarbeidet kan gjennomføres uten krav til 

konsekvensutredning. 

Planprosess og medvirkning  

Dette brevet sendes til alle berørte parter, offentlige instanser, samt andre interessenter slik at de som 

ønsker det kan komme med innspill til oppstarten av planarbeidet.  

 

Neste mulighet for å komme med innspill vil være når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det 

offentlige ettersynet vil bli varslet ved brev og ved kunngjøring på kommunens nettsider og i Avisa 

Nordland. 

 

Denne oppstartsmeldingen og mer informasjon om planarbeidet kan ses/lastes ned fra Bodø 

kommunes hjemmeside: www.bodo.kommune.no/arealplaner.  

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran 

Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø, eller på e-post: goran.antonsen@norconsult.com, innen 

tidsfristens utløp den 31.01.2020. 

Med vennlig hilsen 

Norconsult AS 

 

 

Gøran Antonsen 

 

Vedlegg: Adresseliste     

http://www.bodo.kommune.no/arealplaner
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