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Endelig behandling - forslag til detaljreguleringsplan for kvartal 
5 langs Sjøgata, Sentrum 

 

Bystyrets behandling i møte den 06.02.2020: 
 

Forslag 
 

Fra Astri Dankertsen, R: 

Tilleggsforslag: 

1. Bystyret ber om at parkeringshuset reduseres til samme byggehøyde som den østlige delen av 
reguleringsområdet.  

2. Bystyret ber om at hotelldelen reduseres tilsvarende to etasjer. 

 

Votering 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra R fikk 3 stemmer og falt (3R) 



 

Vedtak 
 
 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for kvartal 5 langs Sjøgata, Sentrum, slik den er vist på 
plankart med plan ID 2019010, sist revidert 20.12.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse sist datert 20.12.2019. 
  
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 22.01.2020: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Plan og miljøutvalgets innstilling 

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for kvartal 5 langs Sjøgata, Sentrum, slik den er vist på 
plankart med plan ID 2019010, sist revidert 20.12.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse sist datert 20.12.2019. 
  
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 17.01.2020: 
 

 

Bodø ungdomsråd med 19/18 stemmer  har  vedtatt rådmannens innstilling. 
 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 16.01.2020: 
 

 

Rådets uttalelse til planen.  



Råde støtter rådmannens innstilling, med følgende merknad: 
Rådet viser til tidligere innspill om høye HC-biler, og kan ikke se at det er tatt hensyn til hvor disse 
kan parkere. 
 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 20.01.2020: 
 
Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 
 
Votering 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for kvartal 5 langs Sjøgata, Sentrum, slik den er vist på 
plankart med plan ID 2019010, sist revidert 20.12.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse sist datert 20.12.2019. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann  

 Knut A. Hernes 
 Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Knut Kaspersen  
 

Sammendrag 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av hotell (Smarthotel), med 
tilhørende parkering og parkering for utleie, på 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, rett ovenfor Bodø jernbanestasjon. 
Tomta er i dag ubebygd og benyttes til parkering. 



 
Planforslaget er utformet i overensstemmelse med rammene i gjeldende reguleringsplaner og 
kommuneplanens arealdel. De forhold som særlig ble vektlagt i oppstartmøte var atkomst, 
varetransport og renovasjon, byggehøyde, arealbruk i første etasje, arkitektur og estetikk samt 
hensynet til Statens vegvesens planer for Sjøgata, som er riksveg på denne strekningen. Det tillates 
ikke kjøreatkomst fra Sjøgata. 
 
Etter administrativt vedtak har planforslaget vært ute til høring og offentlig ettersyn i seks uker, til 
14. desember.  
 
I det offentlige ettersynet er det særlig virkningen på trafikksituasjonen i det felles trafikkarealet 
inne i kvartalet, «Økonomigaten», som er kommentert, herunder virkningen for miljøet til de 
eksisterende boligene i Storgata 33 og 35/37. Byggehøyden er også kommentert.  Disse 
forholdene var også kommentert i forbindelse med varslingen om oppstart av planarbeidet. 
 
Etter vurdering av merknadene ved offentlig ettersyn, er det gjort noen mindre endringer i 
plankartet og reguleringsbestemmelsene. Rådmannen mener at alle de nødvendige hensyn med 
dette er ivaretatt i planforslaget, og anbefaler at det godkjennes.    
 
 
 
 
 



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. 
 

 
Avgrensing av planområdet 
 
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. 
 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
 
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 - høringsversjonen 
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 kan etableres i Sjøgata. Dette er avklart med Statens 
vegvesen, som er vegmyndighet for denne delen av Sjøgata som er riksveg. Adkomst til 
parkeringsanlegget vil skje fra bakgården i henhold til gjeldende regulering for kvartalet. 
 

 
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 (grønt på kartet) 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. Med disse tiltak vurderes 
planforslaget ikke å bidra til redusert trafikksikkerhet. 
 
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 
anbefales inngangspartiene skjermet 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. 
 
Planprosessen  
Det har vært noen tidlige avklaringsmøter mellom tiltakshaver/rådgiver og Bodø kommune, 
Byplan. Formelt oppstartmøte ble avholdt 2. mai 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.  
 
I forbindelse med varsel om oppstart er det kommet åtte 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 som var ute 
til høring og offentlig ettersyn.  
 
Bane Nor er spesielt opptatt av overvann, og viser forøvrig til bestemmelsene i Jernbaneloven. 
Disse forhold ansees ivaretatt.  
 



Byplansjefen vedtok 29.10.2019 etter delegert myndighet å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn og sende det til høring.  

Vurderinger 
 
Uttalelser ved offentlig ettersyn/høring 
 

Fra Sammendrag Kommentarer 
Fylkesmannen i 
Nordland 

I forhold til samordningsplikten, så 
foreligger det ingen innsigelse til dette 
planforslaget.  
Fylkesmannen har heller ingen vesentlige 
merknader til planen. 

Uttalelsen tas til orientering.                         

Statens vegvesen Deres tidligere innspill er tatt inn i 
planforslaget. Har likevel noen merknader. 
Disse er basert på at det ikke kan gis 
reguleringsbestemmelser til arealer 
utenfor planforslaget. Noen bestemmelser 
må derfor endres. Forhold utenfor 
planområdet kan tas inn i rekkefølge-
bestemmelser. Merknaden gjelder 
følgende: 
 
- Punkt 3.5 – varelevering; må fjernes 

siden den angår forhold i Sjøgata, som 
er utenfor planområdet 

- Punkt 3.6 – avfallshåndtering; gjelder 
det samme som for ovenstående 

- Punkt 4.1 c) Atkomst; forholdene 
vedrørende varelevering, 
avfallshenting og henting/levering av 
gjester må tas ut av samme grunn som 
ovennevnte.  

- Gjennomføringsavtale; ønsker følgende 
tilføyelse: «Gjennomføringsavtalen skal 
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.» 

- Trafikkavvikling i byggetiden: Krever 
endring i planbeskrivelsens punkt 6.4 
angående stenging av Sjøgata i 
henhold til følgende. «Arbeidsvarsling 
og midlertidig trafikkavvikling av 
riksvegen i byggeperioden styres ikke 
etter reguleringsplanen. Midlertidig 
stenging av fortau eller kjørefelt kan 
kun gjennomføres etter egen søknad til 
Statens vegvesen, der Statens vegvesen 
er vedtaksmyndighet. 
Rekkefølgebestemmelsen må suppleres 
med at godkjent arbeidsvarslingsplan 

Merknaden tas til følge. 
 
Reguleringsbestemmelsene og 
planbeskrivelsen er endret.  
 
For punkt 3.5 og 3.6 er «skal» endret 
til «kan». Årsaken er å vise at disse 
forhold er ivaretatt.  



for Sjøgata/riksvegen med fortau, må 
foreligge før igangsettingstillatelse kan 
gis». 

Merknadene bes tatt inn i 
reguleringsplanen.  

Sametinget Vurderer at det ikke er fare for at tiltaket 
kommer i konflikt med samiske 
kulturminner, men minner om 
varslingsplikten og kulturminnelovens 
bestemmelser.  

Forholdet er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsenes punkt 
3.10. 

Nordland 
fylkeskommune 

- Vurderer at tiltaket ikke er i strid med 
regionale interesser. 

- Anbefaler at kommunen stiller krav om 
at det utarbeides en helhetlig 
overvannsplan, og at denne må være 
godkjent før det gis rammetillatelse.  

- I tillegg bør det lages bestemmelser for 
fordrøyning og infiltrasjon, jfr. 
kommuneplanens bestemmelse om 
grønn arealfaktor. 

 
 
 
- Viser til at Bodø jernbanestasjon er 

fredet, og ser positivt på at det er laget 
en bestemmelse om estetikk som 
stiller krav til fasade og materialvalg. 

- Samferdselsfaglig bes det om at det i 
byggeperioden holdes åpent for 
busslinje gjennom rundkjøringen. 

- Tas til orientering. 
 
- Det er ingen plass for lokal 

overvannshåndtering ved 
fordrøying/infiltrasjon. Det som 
ikke er bebygd av tomta er 
atkomstareal med harde flater. 
Takvann og overvann vil måtte 
føres til offentlig nett. Løsning 
for dette dokumenteres i de 
kommunaltekniske planene, jfr. 
rekkefølgebestemmelsene. 

 
- Tas til orientering. 
 
 
 
- Det tas inne et tillegg om dette i 

punkt 3.9 

Bodø 
næringsforum 

Stiller seg bak reguleringsforslaget.  Tas til orientering. 

LUKS 
(Leverandørenes 
utviklings og 
kompetansesenter) 

Krever at det må etableres 
vareleveringslomme som utelukkende 
benyttes av varetransport og renovasjon, 
denne bør også planlegges på egen grunn 
slik at denne ikke kommer i konflikt med 
kommunens planer om fremtidige 
reguleringer for myke trafikanter. Videre 
må det defineres eget varemottak da dette 
skal fungere for flere funksjoner slik som 
hotellet, restaurant, kontorer etc., dette 
skal ikke ha samme adkomst som er via 
hovedinngang etc. 

I avklaringene i tidlig planfase er det 
akseptert at varelevering og 
renovasjon kan skje fra egen lomme 
i Sjøgata. Dette er akseptert av 
Statens vegvesen og Bodø 
kommune. Vegvesenet tillater ingen 
avkjørsel fra Sjøgata, som er riksveg 
på denne strekningen. Varelevering 
og renovasjon fra indre gård vil være 
konfliktfylt og skape farlige 
situasjoner.   

Storgata 27/29 
Sentrum AS 

Uttalelsen gjelder utforming av og 
trafikkøkning på regulert felles atkomst 
inne i kvartalet. Atkomsten er fra Biskop 
Kroghs gate.  
- Mener atkomsten fra Storgata mellom 

eiendommene Storgata 27/29 og 
Storgata 31 må stenges for biltrafikk 
fordi den er trafikkfarlig. I følge 
planbeskrivelsen er denne tenkt brukt 

 
 
 
 
- Atkomsten og snuplassen ligger 

inne i gjeldende reguleringsplan, 
og ble regulert allerede i 1979. 
Tiltaket er ikke avhengig av 
denne atkomsten. All trafikk inn i 



som snuplass. Dette vil ikke bli 
akseptert av tomteeierne.  

 
 
 
 
 
- Protesterer på økningen av trafikk som 

følger med det nye bygget, som 
kommer i tillegg til den eksisterende 
parkeringen i bakgården på 62 plasser. 
Det nye parkeringshuset vil etter 
planforslaget inneholde inntil 66 
bilplasser, herav 29 til utleie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mener videre at stigningsforholdet 

eller trafikksikkerhet i Biskop Kroghs 
gate ikke er problematisert. Gata er en 
av byens bratteste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mener generelt at virkningen på 

naboskapet ikke er problematisert i 
saken, og heller ikke at utbygger skal 
bidra til infrastruktur.  

 

bakgården generert av tiltaket 
vil ende opp i parkeringshuset, 
hvor manøvreringen også vil 
foregå.  Ved utkjøring fra 
parkeringshuset kan det skiltes 
slik at det ikke blir tillatt å svinge 
til høyre. 

- Som del av planforslaget følger 
det en trafikkanalyse som 
dokumenterer at trafikken til og 
fra kvartalet, inkl. det planlagte 
bygget, ikke vil medføre 
kapasitetsproblemer i kryssene 
som Biskop Kroghs gate munner 
ut i. Forslagsstiller har etter 
høringen konkludert med at 
første etasje i parkeringsdelen 
skal utnyttes til næring i stedet 
for parkering, og planforslaget er 
endret på dette punktet. Totalt 
sett er det krav til 41 p-plasser 
for å dekke kravet til parkering 
for hotellet, næringsdelen og 
Sjøgata 34. Når det ikke tillates 
parkering i 1. etasje, vil 
parkeringsanlegget ha kapasitet 
på 48 plasser, slik at reelt antall 
plasser for utleie er kun 7. 
Omfanget av utleieplasser vil 
derfor være svært beskjedent.   

- Gata er bratt, men med liten 
trafikk og lav hastighet. Det er 
fungerende atkomster både til 
dette kvartalet og nabokvartalet 
fra gata, og framkommeligheten 
er akseptabel. Ulykkesstatistikk 
viser at det i området kun er 
registrert én ulykke. Det tilbake 
til 2005, og gjaldt en fotgjenger 
som krysset Sjøgata i gangfelt 
utenfor krysset. Ut ifra 
statistikken kan en konkludere 
med at området ikke er 
ulykkesutsatt. Det vurderes ikke 
å være behov for spesielle tiltak, 
med unntak av foreslått 
opprydding av parkerings-
situasjonen inne i kvartalet ved 
Sjøgata 34. 

- Virkninger for naboskapet er 
godt belyst i planforslaget (snitt, 
perspektiver, sol/skygge, 
vindanalyse, dagslysberegninger, 
trafikkanalyse, etc.) 



- Storgata 27/29 Sentrum AS kan ikke og 
vil ikke gi samtykke til planforslaget slik 
det nå foreligger. De mener at flere 
valgmuligheter for atkomst må 
utredes, herunder innkjøring fra Biskop 
Kroghs gate via sokkeletasje i Sjøgata 
34 til parkeringshus eller andre 
løsninger. 

- Forslag til atkomstalternativer 
som skisseres er alle av en slik 
art at de ikke vil være praktisk 
eller økonomisk gjennomfør-
bare.  

Tilleggsuttalelse – 
Storgata 27/29 
Sentrum AS 

Ser at nåværende planformål, felles 
atkomst, er opprettholdt for areal som må 
foreslås til også å bli adkomstvei til 
parkeringshus og hotell beregnet for 
allmenn bruk. Mener dette neppe kan 
være rett i forhold til gjeldende regelverk 
som omhandler skille mellom 
formålsangivelser for private og offentlig 
biladkomst 

Arealformålet for felles adkomst er 
videreført slik som i gjeldende 
regulering.  
 
Atkomsten kan ikke defineres som 
offentlig iht. planveilederen/ 
kartforskriften. I kvartalet er det 
private aktører som eier en 
vei/atkomst i fellesskap, og denne 
skal betjene deres behov. I så måte 
er det rett å gi vegen eierformen 
felles/privat da det ikke foreligger 
noen planer om å få kommunen til 
og overta denne for drift og 
vedlikehold. 

Sameiet Storgata 
33 og 35 v/Carl 
Lund 

Viser til oversendt innspill/uttalelser ved 
varsling om oppstart av planarbeidet. 
 
Har videre en vedlagt merknad som tar opp 
følgende forhold: 
- Mener plankartet ikke er i 

overensstemmelse med den 
opprinnelige intensjonen med den 
regulerte felles avkjørsel i indre kvartal, 
«Økonomigaten».  Hver eiendom skulle 
bidra med 2,5 meter hver i bakkant, 
slik at Økonomigaten fikk en bredde på 
5,0 meter. Den har større bredde ved 
eiendommene Storgata 31/33/35/37, 
illustrert i kartskisse. Dette må endres. 

 

 
 
 
 
 
- Merknaden tas til følge. 

Plankartet er endret i henhold til 
dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Kan ikke se at det er gjort 
kapasitetsberegninger for krysset 
Biskop Kroghs gate/Økonomigata. 
Krysset får økt trafikk i alle retninger, 
og ligger i en av byens bratteste gater. 

 
- Har heller ikke funnet noe i 

planforslaget som beskriver hvordan 
man skal takle økt trafikk i 
Økonomigata av biler, sykler og 
fotgjengere, og viser til at det i 
planbeskrivelsen står at «det skal 
ryddes opp i eventuelle uklarheter 
knyttet til bruken av området». 

 
 
 
- Konklusjonen er at alle trafikale 

problemer utløst av planforslaget er 
plassert i bakgården, og er 
problemskapende for alle andre. 
Sameiet Storgata 33 og 35 aksepterer 
ikke den foreslåtte reguleringen. 

- Sammenfattet stilles det 
spørsmålstegn ved byggehøyden, 
lovligheten av å bygge parkeringshus, 
trafikksituasjonen i Biskop Krogs 
gate/Økonomigata, samt opparbeiding, 
vedlikehold og eventuelt etablering av 
fortau i Økonomigata 

- De undersøkte kryssene har 
større trafikk enn krysset det 
refereres til. Når det går bra i de 
undersøkte kryss, vil det også 
kapasitetsmessig gå bra i det 
nevnte kryss. 

- Situasjonen i felles atkomst/ 
Økonomigata vil bli bedre ved at 
den skråstilte parkeringen langs 
Sjøgata 34 utgår. Trafikken 
tiltaket generer vil gå rett inn i 
det planlagte parkeringshuset. 
Videre defineres det nå i 
bestemmelser hvem som har 
rettigheter knyttet til felles 
adkomst. Totalt sett blir dette en 
forbedring av dagens situasjon. 

- Det vises til tidligere 
kommentarer. 

 
 
 
 
- Det vises til tidligere 

kommentarer. Når det gjelder 
fortau, så er det ikke plass til 
dette uten å gjøre større inngrep 
i eiendommene. Trafikken gjør 
det heller ikke påkrevd. Ansvar 
for opparbeiding og vedlikehold 
følger av retten til atkomsten. 

Tilleggsuttalelse 
Sameiet Storgata 
33 og 35 

Samme som tilleggsuttalelsen fra Storgata 
27/29 Sentrum AS 

Se kommentar til denne. 

Uttalelse fra Berit 
Uhre og Arne O. 
Holm 

Som eiere/beboere i en av de nederste 
leilighetene i Storgata 33, slutter de seg til 
uttalelsen fra Sameiet Storgata 33 og 
sameiet 35. 
Utdyper uttalelsen med følgende: 
- Vei/atkomst: I tillegg til sameiets 

anførsel er det grunn til å understreke 
at den allerede svært vanskelige 
adkomsten til garasjen, ikke bare er en 
innkjørsel til garasjen og 
parkeringsplasser for Sameiets biler. 
Parkeringsplassene ble i sin tid regulert 
fordi kommunen aksepterte at den 
aktuelle blokka ble bygd uten 
tilstrekkelig antall garasjer i forhold til 
antall leiligheter. Særlig for leilighetene 
uten garasje, men også for de andre 
leilighetene, er dette derfor adkomst 
og omlastning av blant annet 
barnevogner og barn, ski, sykkel, 

 
 
 
 
 
- Det vurderes slik at atkomsten til 

Sameienes parkeringsanlegg i 
liten grad blir påvirket av 
tiltaket. Det vises til 
kommentarene over.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rengjøring av bil og annet utstyr osv. 
Oppstillingsplassen er altså en sentral 
del av eiendommen, som også 
medfører betydelig ferdsel til fots langs 
den aktuelle økonomigaten. 

- Manglende fortau: I sammenheng med 
punkt 1 er det derfor oppsiktsvekkende 
at den kan planlegges adkomst til et 
parkeringshus og til et hotell (med 
behov for tungtransport), uten det 
samtidig anlegges fortau langs denne 
veien. 

- Støy og forurensing: Mener at 
garasjeanlegg, hotell med atkomst til 
begge vil medføre en ganske 
uakseptabel støy og forurensning fra 
biltrafikk og omlastning til hotell. De 
kan ikke se at dette er berørt og 
kommentert i saken. 

 
 
 
 
 
 
 
- Mener videre at det mangler 

perspektivtegninger og dokumentasjon 
på virkningen for beboerne.  Dette 
mener de er en åpenbar svakhet, noe 
som vil gjøre det umulig for 
kommunens beslutningstakere å ta en 
korrekt avgjørelse. 

 
 
 
 
 
 
 
- Mener videre at et garasjeanlegg av 

denne størrelsen vil, som tegningene 
viser, legge flere leiligheter i fullstendig 
skygge, døgnet rundt og året rundt. 

 
 
- Påpeker videre at hotellet med 

parkeringshus bygges i tilknytning til en 
av byens mest trafikkerte 
rundkjøringer/kryss.  

- Hevder at forslaget er i strid med 
gjeldende reguleringsplan, og at 
utbyggingen av det aktuelle området 
slik forslaget foreligger, innebærer en 

 
 
 
 
 
- Det vises til kommentar over. 

Det er dessuten ikke aktuelt med 
tyngre kjøretøy til hotellet eller 
garasjen fra Økonomigaten. 
Varetransport, avfallshenting og 
busser forutsettes løst fra 
Sjøgata.  

- Se kommentar over. Biltrafikk til 
parkeringsanlegget vil i liten 
grad bidra til økt støy og 
forurensing. Noe økning må 
påregnes ved utbygging av det 
ledige tomtearealet. At det 
kommer et byggeprosjekt her 
har vært påregnelig, og 
rammene ligger i de vedtatte 
reguleringsplanene. Det må 
dessuten tilføyes at et bygg av 
denne størrelse vil skjerme for 
støy fra Sjøgata som har en høy 
trafikk på denne strekningen. 

- Det foreligger gode perspektiver 
og snitt som viser forholdet 
mellom det planlagte bygget og 
eksisterende bygninger. 
Planforslaget legger ikke opp til 
noen endringer rett fremfor 
Storgata 33. Sjøgata 34 
planlegges uforandret. Dessuten 
er den østre del av nybygget, 
parkeringsdelen, mye lavere enn 
tillatt byggehøyde (7,8 meter). 
Med dette tas det ekstra hensyn 
til de eksisterende boligbyggene 
i Storgata.  

- Det vises til kommentar over. I 
tillegg ligger det planlagte 
bygget nord for Storgata 33 og 
vil således ikke gi skyggekast på 
boligene før sent på 
ettermiddagen. 

- Dette har ingen relevans. 
 
 
 
- Dette er ikke riktig. Planen er i 

henhold til gjeldende 
reguleringsplaner. Det spesielle 
er økning av byggehøyden i vest 



dramatisk endring av de planene som 
forelå, og som vi forholdt oss til. Det 
innebærer samtidig en fundamental 
endring av bokvalitet. 

- Slutter seg til Sameiets nei til de 
foreslåtte planene. 

og reduksjon i øst, som kommer 
de eksisterende boligene til 
gode. 

Tilleggsuttalelse 
Uhre/Holm 

I tillegg til tidligere nevnte innvending mot 
byggeprosjektets virkninger for beboerne, 
gjør også manglende tegninger det umulig 
å kommentere valg av fasade. Dersom 
parkeringshuset inneholder åpninger 
og/eller vinduer, vil det bety at leilighetene 
24 timer i døgnet, 365 dager i året vil 
lyskasterne fra hundrevis av biler inn i stue, 
kjøkken og terrasse. Det vil i så fall gjøre 
leilighetene ubeboelig. I tillegg vil det det 
være fullt innsyn i leilighetene, også fra 
hotellet. Dersom garasjeanlegget er en 
lukket og lystett fasade, vil det bety en 
massiv mur med en minimumshøyde på 
21,20 meter bare noen meter fra de 
aktuelle boligene. 

Dette er forhold som angår 
byggesaken. Det vil bli sendt 
nabovarsel, og tas opp i den 
forbindelse. 
 
Det tas likevel inn en bestemmelse 
om at det må være tette fasader der 
billys kan være til sjenanse for 
bebyggelsen i sør. Dette gir en føring 
for byggesaken. 

LPO arkitekter på 
vegne av NOBL 

Uttalelsen gjelder forholdet til 
nabokvartalet i øst, kvartal 3, hvor det er 
vedtatt en reguleringsplan, og 
rammesøknad for bygging er oversendt 
kommunen. Prosjektet i kvartal 3 har 
atkomst til gårdsrom fra Biskop Kroghs 
gate. Den foreliggende planen overlapper 
reguleringsplanen for kvartal 3 mot Biskop 
Krogs gate, og det anmodes om at det 
videreføres sikring av atkomst til kvartal 3. 
 
Videre anmoder de og minner om at det 
ved eventuell endret utforming av Biskop 
Kroghs gate må tas hensyn til 
avkjøringssituasjonene for begge 
prosjekter og at kvartal 5 og kvartal 3 
koordineres rundt dette. 
 

Avgrensing av reguleringsplanen 
endres slik at den ikke overlapper 
den vedtatte planen for kvartal 3. 
 
Det planlegges ingen 
justeringer/endringer av 
vertikalprofilet av Biskop Kroghs 
gate, se tidligere 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. 
 
I det offentlige ettersynet er det særlig virkningen på trafikksituasjonen i det felles trafikkarealet, 
«Økonomigaten», som er kommentert, herunder virkningen for miljøet til de eksisterende 
boligene i Storgata 33 og 35/37. Byggehøyden er også kommentert.   
 
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 bakgården. I følge trafikkutredningen skaper dette hverken problemer for 
sikkerhet eller avvikling.  
 
De fleste merknadene fra naboene gjelder denne atkomsten. Disse er kommentert over.  
 
Nytt etter høringen er at forslagsstiller har beslutte å ikke ha parkering i 1. etasje mot Sjøgata. 
Planen er endret slik at dette nå ikke tillates (punkt 4.1.3 i reguleringsbestemmelsene). Arealet 
skal utnyttes til næringsvirksomhet. Antallet parkeringsplasser i parkeringsanlegget, med atkomst 
fra «Økonomigata», blir redusert til 48 plasser. Totalt sett er det krav til 41 p-plasser for å dekke 
kravet til parkering for hotellet, næringsdelen og Sjøgata 34. Det reelle antallet plasser for utleie er 
kun 7. Omfanget av utleieplasser vil derfor være svært beskjedent.   
 
Det tas dessuten inn en rekkefølgebestemmelse om å rydde opp i parkeringssituasjonen i 
bakgården til Sjøgata 34 for å øke sikkerheten.  
 
Byplan må bemerke at det har vært påregnelig at det kommer et byggeprosjekt på de ubebygde 
tomtene. Dette har ligget inne i reguleringsplaner mange tiår tilbake, og rammene ligger i de 
vedtatte reguleringsplanene. Annen arealbruk enn hotell ville antakelig ført til større 
parkeringskrav. Byplan mener at trafikkavvikling og sikkerhet er ivaretatt i planforslaget. 
 
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. I 
høringsforslaget var det foreslått mulighet for parkering også i første etasje i parkeringsdelen. 
Dette er nå endret slik at det ikke tillates parkering i første etasje mot Sjøgata. Reguleringsplanen 
er derfor i tråd med kommuneplanen på dette punktet. 
 
 
 
 



Overkapasitet for parkering  
Det er foreslått en viss overkapasitet for utleie i parkeringsanlegget. I foreliggende planforslag 
gjelder det 7 plasser. Dette er Byplan positiv til, 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. Virkningen av 
bygget for de eksisterende boligene i Storgata 33, 35 og 37 har vært kommentert i merknadene. 
Byplan mener at dette grepet reduserer negative virkninger av en utbygging av tomtene i 
betydelig grad. Parkeringsdelen er redusert med 7,8 meter i forhold til regulert høyde. 
Eksisterende bygg i Sjøgata 34 skal dessuten beholdes som i dag. 
 
Økning av byggehøyden mot vest og reduksjon mot øst 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 nært 
det vernede bygget til Bodø jernbanestasjon. 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 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. Vegvesenet har en uttalelse til 
detaljer i reguleringsbestemmelsene. Disse er tatt til følge. 
 
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 (planbeskrivelsen, punkt 2.3.2.5). Det er 
ikke kommet ytterligere merknader til dette i det offentlige ettersynet. 
 
 
 



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. 
 
Endringer i forhold til høringsversjonen av planforslaget 
Plankartet er endret for to forhold: 
 
- Avgrensingen i forhold til reguleringsplan for Storgata 39-45 
- Felles atkomstareal endres og atkomstsymbol fra Storgata tas ut 
 
Reguleringsbestemmelsenes er gitt følgende endringer: 
 
- Punkt 3.5; endring fra «skal» til «kan» 
- Punkt 3.6; samme som ovenfor 
- Punkt 3.9; ny setning om å opprettholde busslinje i byggetiden 
- Punkt 4.1.1 c); «Atkomst» endres til «Kjøreatkomst». Andre setning strykes 
- Punkt 4.1.3; Tillegg første avsnitt: «Det skal ikke være parkering i første etasje.» og nytt andre 

avsnitt med krav om at det må være tette fasader i parkeringshus der billys kan være til 
sjenanse for bebyggelsen i sør 

- Punkt 4.2.5; krav om kun langsgående parkering på trafikkareal - annen veggrunn - ved Sjøgata 
34/36  

- Punkt 5.2, femte kulepunkt; tillegg til bestemmelsen om gjennomføringsavtale i hht. merknad 
fra Statens vegvesen 

- Punkt 5.2, nytt kulepunkt om godkjent arbeidsvarslingsplan for Sjøgata/rv 80 med fortau fra 
Statens vegvesen 

- Punkt 5.3; nytt punkt om gjennomføring av punkt 4.2.5 
 
Planbeskrivelsen er oppdatert i henhold til endringene i plankartet og bestemmelsene. 

Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de justeringene som er gjort etter høringen. 
Disse er listet opp i avsnittet over. Framlagte plankart, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse er endret i henhold til anbefalingene. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trykte vedlegg: 
1 Plankart kvartal 5 langs Sjøgata_20-12-19-A2_til sluttbehandling 
2 Reguleringsbestemmelser_20-12-19 



3 Planbeskrivelse_20-12-19 
4 Illustrasjon 
5 Perspektiver 
6 Snitt 

Utrykte vedlegg: 
Sakens øvrige dokumenter finnes her: https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-
behandling/category2666.html 
Det gjelder innkomne uttalelser, trafikkanalyse, vindanalyse og illustrasjon sol/skygge.  
 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 


