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1 Sammendrag  
Planen gir anledning til oppføring av ny bebyggelse innen rammene i kommuneplanens arealdel. 

Bebyggelsen skal dekke funksjonene for salg av biler med kontorer og bilverksted.  

  

Område BKB kan utbygges med inntil 100 % BYA, altså 5.960 m2 BYA. Med 2 etasjer, innen 

byggegrensen, gir dette teoretisk maksimalt 11.860 m2 BTA. Den faktiske utnyttelsen vil i praksis 

være ca. 2.280 m2 BTA (+ kjelleretasje på ca. 1.430 m2) slik skisseprosjektet viser.  
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Ny bebyggelse kan oppføres med gesimshøyden inntil 12 m. Skisseprosjektet viser to fulle etasjer med 

gesimshøyde 7,1 m, tilsvarende kote +25. Høydene ligger under hva som er grensen i forhold til skråplan 

fra innflyvning til flyplassen.  

  

Adkomstforholdene er som i dag. Parkering vil være på bakkeplan og i kjelleretasje.  

  

For Olav V gate/Rv 80 etableres trafikkøyer for å ivareta gode kjøreforhold ved avkjørsel til Olav V gt 106, 

110 m.fl.  

  

  

2 Bakgrunn  
  

2.1 Hensikten med planen  
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for nybygg på eiendommene. Planområdet skal kunne 

bebygges innen rammene i kommuneplanens arealdel. Bebyggelsen skal dekke funksjonene for salg 

av biler med kontorer og bilverksted.  

  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold  
Forslagstiller er Sulland Eiendommer AS, Boks 75, 2801 Gjøvik.  

Plankonsulent er BOARCH arkitekter a.s.  

Planområdet omfatter hele og deler av følgende gnr/bnr:  

  

  

Planområdet omfatter Sulland Eiendoms teig, en mindre del av Amundsen Eiendom, deler av Olav V 

gate/Riksvei 80 og deler av Olav V gate/Prærien. Planens begrensning er vist på plankartet.  

  

2.3 -  

2.4 Utbyggingsavtaler  
  

I oppstartannonsen er det kunngjort oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Sulland Eiendom 

AS og Bodø kommune.  

2.5 Krav om konsekvensutredning?  
Kommunen har i møte 15.02.2019 gjort en foreløpig konkludert om saken ikke faller inn under forskrift om 

konsekvensutredning.  

  

Begrunnelse:  

  

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger.  

  

Gnr./bnr  Eier  

143/2  Statens Vegvesen  

145/16  Bodø kommune  

138/3902  Sulland Eiendom AS  

148/3205  Amundsen Eiendom AS  
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Tiltaket er i tråd med overordnet plan og gir heller ingen vesentlig virkning for miljø eller samfunn.  

   

3 Planprosessen  
  

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram  
Oppstart av planarbeidet ble annonsert og meldt berørte parter 06.03.2019 med frist 05.04.2019.  

Utvidelse av planområdet hvor del av Olav V gt. ble inkludert ble annonsert og meldt berørte parter 

20.03.2019 med frist 26.04.2019. En ytterligere utvidelse av planområdet hvor frisiktlinjer ble inkludert 

ble meldt de direkte berørte partene 14.05.2019 med frist 30.06.2019.  

  

Det er mottatt fire innspill til planarbeidet. Disse er oppsummert og kommentert i kap. 9 nedenfor. Disse 

behandles videre slik:  

  

1. BE Varme AS – Bodø Energi  

Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget.  

2. Statens vegvesen.  

Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. Møte har vært avholdt 09.05.2019 med 

Vegkontoret vedrørende utformingen av krysset med Olav V gate.  

3. Avinor  

Tas til etterretning. Kommentarer innarbeides i planforslaget.  

4. Nordland fylkeskommune  

Tas til orientering.  

  

For øvrig følges plan- og bygningslovens generelle krav til medvirkning i planprosesser. Åpent møte i 

oppstartfasen ble ikke ansett som påkrevd.  

  

  

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan)  
  

4.1 Overordnede planer  
  

• Fylkeskommunale planer  

Fylkesplan for Nordland. 2013-2025 Regional plan.  

  

Planen definerer mål, strategier og arealpolitiske retningslinjer for utviklingen i Nordland. Av særlig 

betydning for reguleringsplan for Olav V gate 106 er disse arealpolitiske retningslinjene:  

  

8.2. By- og tettstedsutvikling  

a) Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- og  

tettstedsstrukturene.  

  

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 

stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer 

miljøvennlig  transport.  
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e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 

fysiske tiltak.  

  

k) Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i 

gangavstand fra gode kollektivtilbud.  

  

l) Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og 

sammenhengende gang- og sykkelveinett.  

  

8.6 Klima- og klimatilpasning  

  

e) Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et 

gjennomgående perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging.  

  

f) Kommunene bør gjennom planlegging og veiledning legge til rette for at bebyggelse og 

infrastruktur lokaliseres og utformes for en effektiv utnyttelse av fjernvarme.  

  

g) Kommunene bør vurdere hvordan blå-grønn infrastruktur kan bidra til å forebygge 

flomødeleggelser og overvannsproblemer gjennom aktiv bruk av vannsystemer og grønne områder.  

  

Fylkesdelplanen har som mål at arealforvaltningen skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer. Den 

gir også arealpolitiske retningslinjer for by- og tettstedsutvikling, naturressurser, kulturminner og 

landskap, næringsutvikling samt klima og klimatilpasning.  

  

• Kommuneplanens arealdel evt. kommundelplaner  

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt av Bystyret 14.06.2018.  

  

Planområdet ligger innenfor sone H710. Båndlegging for regulering etter PBL – nåværende.  

Planbestemmelsene angir for sone 16.1:  

 □  Arealbruksformål: kombinert formål næring/forretning  

 □  U-grad: 100 % BYA  

 □  Gesimshøyde: 12 m.  

  

Næringsbebyggelse omfatter lager og industri. I tillegg tillates transport- eller lagerkrevende 

forretningsvirksomhet, såfremt den ikke er kundeintensiv (eksempelvis trevare/byggevare og 

bilforretning, jfr. § 13.7.2.)  
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Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger innen felt 16.1 og er regulert til kombinert bebyggelse og 

anleggsformål. Området er del av sone H710 Båndlegging for regulering etter PBL – nåværende.  
  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner  
Det er ikke gjeldende detaljreguleringsplan for Olav V gt 106.  

  

  

  

4.3 Tilgrensende planer  
Plan ID 1196 Endret reguleringsplan for Plassmyra omfatter del av Olav V gate.  

  

Plan ID 1196-03 Reguleringsplan for Plassmyra og Bodø lufthavn, vedtatt 15.10.1992. Reguleringsformål er 

offentlig bebyggelse og kjørevei.  

  

Plan ID 2013008 Områderegulering for sivil lufthavn i Bodø , vedtatt 16.06.2016. Reguleringsformålet er 

lufthavn generelt.  

  

Området ligger innenfor plangrensen til kommunedelplan for ny bydel (varslet oppstart planarbeid  

25.10.2018). Det er for øvrig ikke kjent at det pågår planarbeider i nærområdet.  

  



Side 9 av 44  

  
  

Figur 2. Utsnitt fra kommunens nettportal med angivelse av gjeldende reguleringsplaner. Det er ikke gjeldende 

reguleringsplan for Olav V gt 106.  
  

  

 4.4 Temaplaner  
  

  
  

Figur 3. Utsnitt av temakart 3 over støysoner. Planområdet markert med svart sirkel. Planområdet ligger i gul flystøysone og 

rød støysone fra Olav V gt.  
I kommuneplanens arealdel berøres planområdet av disse temaplanene:  

  

Temakart 3. Støysoner for Riksvei, Jernbane og flyplass.  
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Planområdet ligger i gul flystøysone, og dels rød og dels gul trafikkstøysone fra Rv 80/Olav V gt., hensynssone 

H210 og H 220, se utsnitt av temakartet over.  

  

Temakart 7. Parkering og utearealer  

  

Planområdet ligger i sone B.  

  

§ 3.2. Parkeringsbestemmelser. Sone B  

  

 Virksomhet  Enhet  Bil  Sykkel  

 Næringsparkering      

 Industri/verksted/lager  100 m2 BRA  0,5 – 1  0,5  

  

To tall angir minimums- og maksimumskrav, ett tall angir kun minimumskrav.  

  

§ 3.3.1 Bilparkering  

  

Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for 

forflytningshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedinngang. 

Minimumsmål for denne typen biloppstillingsplasser skal være bredde 4,5 m og lengde 6,0 m, og 

for langsgående plasser bredde 4,0 m og lengde 6,5 m.  

  

§ 3.5 Næringsparkering  

  

I tillegg til parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for 

varelevering og serviceparkering. Behovet kan variere for ulike virksomheter. At kravet er oppfylt 

skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.  

  

Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i én virksomhetskategori, skal den kategori som ligner 

mest med henblikk på transportgenerering og drift legges til grunn.  

  

Ved utbygging til forretning/kjøpesenter og tjenesteyting/serviceformål med flere enn 7 

parkeringsplasser, kan maksimalt 20 % av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå i 

sone B.  

  

For næringsbygg legges det inn et minimumskrav om at 20 % av parkeringsplassene for ansatte skal 

være ladeplasser for elbil. Det skal tilrettelegges for oppgradering til 50 %.  

  

§ 5.9.1 Generelle krav til arealbruk av næringsarealer  

  

Formål  

  

For områder avsatt til industri/lager, skal kontordelen tilknyttet dette være underordnet 

hovedformålet og ha en funksjonell tilknytning til dette. Med dette menes at andelen kontorflate 
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skal være mindre enn arealet på bakkeplan til Lager/Industri for hver virksomhet i bygget. For 

spesielle virksomheter med dokumentert behov for utvendig lagerplass av annet enn kjøretøy, 

kan dette bli regnet som lager.  

Varelevering  

  

Det skal sikres gode trafikksikre forhold for varelevering. Varelevering skal skje på egen 

eiendom. Alminnelig varetransport må sikres mot at det oppstår farlige situasjoner og slik at 

myke trafikanter og sjåførens arbeidsmiljø ivaretas på en god måte. Det vises til teknisk 

forskrifts krav til utforming, adkomst, parkering, oppstillingsplass og varemottak.  

  

Temakart 9. Bydeler  

  

Planområdet ligger i Sentrum.  

  

Temakart 13. Byggerestriksjoner og hinderflater  

  

Innen planområdet kan det oppføres bebyggelse inntil kote + 52,0.  

  

Planområdet kommer imidlertid helt innenfor skrå hinderflate. Avinor skriver i sin uttalelse til 

planoppstart: «Restriksjonshøyden ligger på kote 18,4 meter over havet (moh) i sørlige ende av 

planområdet, og stiger lineært nordover med 14,3 % til kote 36,2 moh i nordlige ende av 

planområdet. Terrenghøyden på tomten ligger på ca. kote 14,5 – 15 moh.»  

  

Temakart 14. Byutviklingsområdet  

  

Planområdet ligger innen Byutviklingsområdet.  

  

  

  

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Mest aktuell for denne planen er  

  

 □  Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming  

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold  
  

5.1 Beliggenhet  
  

5.1.1 Beliggenhet  
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Figur 4. Planområdet markert med rød ellipse. Planområdet ligger vest for Flymuseet, inntil Olav V gt. Kart fra kommunens 

nettportal.  
  

  
  

Figur 5. Planområdet markert med mørk brun linje. Kart fra kommunens nettportal.  
Planområdet ligger ved Prærien, mellom Olav V gate flyplassområdet, vest for Norsk Luftfartsmuseum.  

  

5.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet  

Planavgrensningen følger eiendomsgrensene mot vest, syd og nord, inkludert Olav V gt/Rv 80. Mot øst 

følger planavgrensningen eiendomsgrensene, med tillegg for frisiktsoner i veikryssene.  
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Planområdet er på totalt 13,4 daa, herav 4,1 daa under grunnen.  

  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
  

5.2.1 Stedets karakter, struktur og estetikk/byform  

Området er dominert av lettere industribygninger og forretningsbygg i én og to etasjer. Denne bebyggelsen 

ligger som et belte på begge sider av Olav V gate.  

  

Området oppleves som en noe ustrukturert bebyggelse langs et gatesystem. Større, åpne parkeringsplasser 

forstyrrer den visuelle opplevelsen.  

  

Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier.  

  

  
  

Figur 6. Vestre del av planområdet sett fra krysset Olav V gt/Rv 80, sett mot S. Utbyggingsområdet er til høyre på fotoet. 

Foto Gisle Jakhelln februar 2019.  
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Figur 7. Østre del av planområdet sett fra krysset Olav V gt/Rv 80. På utbyggingsområdet er i dag lager for containere mv. 

Foto Gisle Jakhelln februar 2019.  
  

  
  

Figur 8. Olav V gt/Rv 80 sett vestover. Den nærmeste delen inngår i planområdet. Foto Gisle Jakhelln februar 2019.  
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Figur 9. Østre del av planområdet sett mot nord, mot krysset Olav V gt/Rv 80. Utbyggingsområdet til venstre på fotoet. Foto 

Gisle Jakhelln februar 2019.  
  

  
  

Figur 10. Tilgrensende område øst for planområdet sett mot Ø. Foto Gisle Jakhelln februar 2019.  
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Figur 11. Eksisterende lagerbygg på søndre del av utbyggingsfeltet, sett mot SV. Foto Gisle Jakhelln februar 2019.  

  
  

Figur 12. Eksisterende lagerbygg på utbyggingsfeltet til venstre på fotoet. Sett mot vest. Olav V gt. 104 i bakgrunnen. Foto 

Gisle Jakhelln februar 2019.  
  

5.2.2 Eksisterende bebyggelse  

På planområdets vestre del, utbyggingsdelen, står det i dag et par enklere lagerbygninger, se foto over. 

Disse planlegges revet.  

  

  

5.4 Landskap  
Planområdet er flatt.  

  

Her er gode solforhold. Området er ikke spesielt utsatt for de sterke vindene, men her kan være snedrift ved 

østavind.  

  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø  
Her er ingen spesielle kulturminner eller kulturmiljøer.  

  

5.6 Naturverdier  
Ved befaring er her ikke avdekket noen truede arter eller naturtyper i tilknytning til planområdet. 

Planområdet er fullt ubygget/opparbeidet i dag og her er følgelig ingen naturelementer innen området.  

  

Naturdatabase https://kart.naturbase.no/ viser ingen observasjoner av nær truede arter i planområdet.  

  

Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller  

verdifulle/utvalgte  kulturlandskap.  

  

For det tilstøtende flyplassområdet sønnenfor planområdet er det heller ingen slike observasjoner. På 

Plassmyra, utenfor planområdet, er det observert Kornkråke og Fiskemåse, begge nær truede arter, 

med stor forvaltningsmessig interesse.  
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5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder  
Planområdet er fullt ubygget/opparbeidet i dag. Her er ingen rekreasjonsverdi.  

5.8 Landbruk  
Her er ingen mark for landbruksdrift.  

  

5.9 Trafikkforhold  
• Kjøreatkomst  

  

Kjøreadkomst til Olav V gt 106 er fra stikkveien Olav V gt, altså ikke direkte fra hovedveien, Rv 80/Olav V 

gt.  

  

• Vegsystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon  

  

Olav V gate har en trafikkmengde på 13.500 ÅDT i dette området (målt 2013). Det er gang- og sykkelvei 

langs gatens nordside.  

  

Det er skiltet 60 km/t for Olav V gt.  

  

  
  

Figur 13. Utsnitt fra Statens vegvesens kartoversikt over trafikkulykker. wttps:// 

www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:570,filter:(~),farge:'0_0))/@474659,7462281,16  
  

Statens vegvesen har oversikt over registrerte trafikkulykker på sin nettportal. Det er registrert én 

ulykke nær krysset med Olav V gt. med én lettere skade. Det er én ulykke med lettere skadet litt lengre 

vest og til sammen syv ulykker ved krysset Olav V gt/Børtindgata.  

  

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter  
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For syklende er det god adkomst til området med gang- og sykkelveien langs Olav V gt. Det er imidlertid ikke 

fotgjengerovergang fra nordsiden av Olav V gt til sydsiden.  

  
  

Figur 14. Sykkelveinett. Kommuneplanens arealdel. Rød: eksisterende ruter. Blå: langsiktig sykkelveinett. Planområdet 

markert med rød sirkel.  
  

  
  

Figur 15. Linjekart for buss Bodø 2019. Nærmeste busstopp er Luftfartsmuseet og Snekkerveien, buss linje 3.  
  

• Kollektivtilbud  

  

Buss kjører i Olav V gt. Nærmeste bussholdeplasser er ca. 350 m øst for planområdet med busstopp 

Luftfartsmuseet og ca. 340 m vest for planområdet med busstopp Snekkerveien.  
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5.10 Barns interesser  
Planområdene representerer ikke et verdifullt område for barn og unge. Området er i dag fullt utbygd 

med bygninger og parkeringsplasser.  

5.11 Sosial infrastruktur  
Temaet er ikke relevant for de næringsformål som skal etableres her.  

  

Det er gangavstand til dagligvareforretninger, treningstilbud og fritidstilbud som kafé i gangavstand.  

  

5.12 Universell tilgjengelighet  
Planområdet er flatt og det er enkel forbindelse med tilliggende gater.  

  

Til bussholdeplassene i Olav V gate er terrenget flatt og fortau langs Olav V gate.  

  

5.13 Teknisk infrastruktur  
Vann og avløp  

  

  
  

Figur 16. Vann og avløpsledninger for Olav V gt 106. Fra kommunens nettportal.  
  

150 mm vannledning, 160 mm spillvannsledning og 300 mm overvannsledning ligger i Olav V gt øst for  

utbyggingstomten.  

  

Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m  
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Fra Nordlandsnett har vi mottatt oversikt over el-anlegg i området, se figur nedenfor. Høyspent kabel 

ligger i Olav V gt/Rv 80. Lavspent kabel ligger i nabogrensen mot vest og også tvers gjennom 

utbyggingområdet øst-vest. Gatelys i Olav V gt får tilførsel fra kabel langs gaten.  

  
  

Figur 17. Oversikt over el-anlegg i området. Fra Nordlandsnett.  
  

Fjernvarme  

  

Kommuneplanens  arealdel  

  

«§ 5.1.1 Energiløsning  

  

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilknytningsplikt til fjernvarmenettet når 

konsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres på konsesjonsvilkår. Tilknytningsplikten 

gjelder både for private og offentlige bygg. Tilknytningsplikten gjelder ikke for  

oppføring/hovedombygging av enebolig, rekkehus samt annen bygning som har mindre enn 500 

m² oppvarmet bruksareal. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres 
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at alternative løsninger vil være miljømessig bedre. Dokumentasjonen må være basert på 

internasjonale godkjente standarder.  

  

For bygg med tilknytningsplikt skal igangsettingstillatelse ikke gis før det er dokumentert at avtale 

om tilknytning er inngått.»  

Fjernvarmenett er ikke ført frem til området. Nærmeste ledning ligger i Gamle Riksvei, ca. 550 østenfor, se 

figur nedenfor.  

  

  
  

Figur 18. Fjernvarme konsesjonsområde og hovedtrasé for fjernvarme (blå strek). Planområdet markert med rød pil. 

Nærmeste linje ligger i Gamle Riksvei. Fra BE Varme AS hjemmeside.  
  

  

  

5.14 Grunnforhold  
  

Stabilitetsforhold  

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet. Det regnes med at her er 

anslagsvis 0,5 m matjord på «bodøleire». Leiren er stabil ved gravedybde inntil ca. 3 m, men for dypere 

graving kan det risikeres at leiren blir kvikk og byggegrop må spunses.  

  

Radon  

Her er moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. Se figur nedenfor.  

  

Ledninger  

El-kabler ligger innen planområdet slik det fremgår av figur over.  
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Evt. rasfare  

Her er ikke rasfare.  

  
  

Figur 19. Radon aktsomhetskart. Planområdet markert med rød ellipse. Gul: moderat til liten aktsomhetsgrad. Grå: usikker 

aktsomhetsgrad. Kilde http://geo.ngu.no/kart/radon/.  
  

5.15 Støyforhold  
Planområdet ligger i gul flystøysone, og dels gul og dels rød trafikkstøysone fra Rv 80/Olav V gt., hensynssone 

H 220, se figur 3 foran.  

  

5.16 Luftforurensing  
Det er registrert forurensning langs Olav V gate fra biltrafikk i enkelte perioder ved stille vær. Det er ikke 

annen luftforurensning her.  

  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Analysen viser at her er ingen alvorlige risikoområder. Det anbefales ingen spesielle avbøtende tiltak ut 

over støyisolerende tiltak for fasader.  

  

Det vises ellers til ROS-analysen, pkt. 8.14.  

6 Beskrivelse av planforslaget  
  

http://geo.ngu.no/kart/radon/
http://geo.ngu.no/kart/radon/
http://geo.ngu.no/kart/radon/
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Figur 20. Plankart på grunnen  
  

  
  

Figur 21. Plankart under grunnen.  
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Figur 22. Plankart på grunnen.  
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Figur 23. Plankart under grunnen.  
  

  

  

  

  

6.1 Planlagt arealbruk  
Planen legger til rette for utbygging av området til kombinert næringsformål: forretning/industri, med 

inntil ca. 10.000 m2 BTA nybygg (innen bestemmelsenes maks utnyttelsesgrad på 100 % BYA).  

6.1.1 Reguleringsformål  

  

  Rp-kode            

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg              

BKB forretning/industri  1812    5,76  daa      
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§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur            

o_SKV Kjørevei  2011  2,95          

o_SGS Gang- og sykkelvei  2015  0,37          

o_SVT Annen veigrunn - tekniske anlegg  2018  0,21          

f_SPH Parkeringshus/-anlegg  2083  4,10  7,63  daa      

              

§12-6 - Hensynssone - sikringssone              

Frisiktsone  H 140        0,18  daa  

Båndleggingssone for regulering etter Pbl  H710        0,16  daa  

              

Samlet      13,39  daa  0,34  daa  

  

  

  

  

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  
§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  

  

 □  BKB Forretning/industri  

  

Det legges til rette for bebyggelse som vil dekke funksjonene som salg av biler med kontorer og bilverksted.  

  

For bebyggelsen vil det være parkering i kjeller og på bakkeplan.  

  

§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

  

 □  o_SKV Kjørevei (2011)  

  

SKV er eksisterende Olav V gate. For hovedveien, Rv 80, etableres øyer for svingfelt for avkjøring/påkjøring 

fra stikkveien, for øvrig ingen endringer.  

  

 □  o_SGS Gang- og sykkelvei  

  

Gang- og sykkelvei langs Olav V gt nordside følger dagens situasjon, men tilpasses avkjøringsfeltet for krysset 

til Olav V gt 106, 110 m.fl.  

  

 □  o_SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg (2018)  

  

SVT er grøft/grøntfelt langs gang- og sykkelveien i Olav V gt og trafikkøyer i Olav V gt.  

  

 □  f_BSPH Parkeringshus/-anlegg (2083)  

  

I kjelleren etableres parkering.  

§ 12-6. Hensynssone - sikringssone  

  

 □  Frisiktsoner H140  
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Frisiktsone gjelder i veikrysset mot Olav V gt/Rv 80.  

  

 □  Båndleggingssone for regulering etter plan- og bygningsloven H710  

  

Båndleggingssonen legger til rette for å kunne bygge fortau langs Olav V gt ved en senere anledning.  

  

  

  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming  
Bebyggelsen dekker det meste av eiendommen Olav V gt 106. Adkomst er i nordre og søndre del av 

stikkveien Olav V gt. Parkering ligger primært i søndre del, men noe besøksparkering er langs Olav V gt. 

i nord. Det er parkering i underetasjen med innkjøring fra søndre del av området.  

  

  
  

Figur 24. Illustrasjonsplan/situasjonsplan for Olav V gt.106. Tegning Årstiderne Arkitekter as august 2019.  
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Figur 25. Nybygg for BMW Sulland Bodø sett fra krysset Olav V gt/Rv 80. Skisseprosjekt. Tegning Årstiderne Arkitekter as 

mai 2019.  
  

  
  

Figur 26. Nybygg for BMW Sulland Bodø sett fra SØ. Skisseprosjekt. Tegning Årstiderne Arkitekter as mai 2019.  
  

  
Figur 27. Plan 1. etg. Nybygg for BMW Sulland Bodø. Skisseprosjekt. Tegning Årstiderne Arkitekter as juni 2019.  
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Figur 28. Plan underetasje. Nybygg for BMW Sulland Bodø. Skisseprosjekt. Tegning Årstiderne Arkitekter as juni 2019.  
  

  
  

Figur 29. Plan mesanin. Nybygg for BMW Sulland Bodø. Skisseprosjekt. Tegning Årstiderne Arkitekter as juni 2019.  
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Figur 30. Snitt. Nybygg for BMW Sulland Bodø. Skisseprosjekt. Tegning Årstiderne Arkitekter as mai 2019.  
  

  
  

Figur 31. Snitt N-S med angivelse av høyderestriksjoner for Bodø lufthavn. Byggehøyden ligger under skråplanet. Tegning 

Årstiderne Arkitekter a.s mai 2019.  
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Figur 32. Skyggediagram for nybygg på Olav V gt 106. Tegninger Årstiderne Arkitekter AS juni 2019.  
  

6.3.1 Bebyggelsens høyde  

For planområde gis bebyggelsen en gesimshøyde på inntil 12 m. Dette er i tråd med kommuneplanens 

bestemmelser, se pkt. 4.1 foran.  

  

En gesimshøyde på 12 m gir et tre-etasjes bygg. Skisseprosjektet viser to fulle etasjer med en gesimshøyde 

på 7,1 m, tilsvarende kote +22,0.  

  

Planområdet ligger ca. 470 – 590 meter nordøst for landingsterskel til bane 25 (fra øst). Det er 

restriksjoner på byggehøyden i forhold til innflyvning til flyplassen. Restriksjonshøyden ligger på kote 18,4 

meter over havet (moh) i sørlige ende av planområdet, og stiger lineært nordover med 14,3 % til kote 

36,2 moh i nordlige ende av planområdet. Terrenghøyden på tomten ligger på ca. kote 14,5 – 15 moh. 

Som vist på snittegningen over er gesismshøyden under skråplanet. 



 

  

Plankartetviser maksimale byggehøyder (MH) i MOH for hver 2. Meterhøyde, I tråd emd 

restriksjonsplanen for Bodø lufthavn. Mellom høydekotene finnes maksimaltillatt byggehøyde ved å 

interpolere. Reguleringsbestemmelsene gir adgang til at trapperom/heis kan stikke opp over maksimal 

tillatt gesimshøyde, dog må restriksjonshøyden (maksimal byggehøyde) I restriksjonsplanenfor lufthavn 

følges.  

  

Bebyggelse høyere enn 1/35 del av avstanden fra c/l rullebane kan forårsake turbulens for 

flybevegelser. Avinor vil gjøre en forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter og skal godkjenne 

tiltaket før igangsetting. Avstanden til c/l rullebane er 402 m. 1/35 del tilsvarer en byggehøyde på 11,5 

m. Bygningens høyde er lavere enn 1/35 del.  

  

6.3.2 Grad av utnytting  

Område BKB kan utbygges med inntil 100 % BYA, altså 5.960 m2 BYA. Med 2 etasjer, innen 

byggegrensen, gir dette teoretisk maksimalt 11.860 m2 BTA. Den faktiske utnyttelsen vil i praksis 

være ca. 2.280 m2 BTA (+ kjelleretasje på ca. 1.430 m2) slik skisseprosjektet viser.  

Overskuddsmasser fra gravearbeidene tilstrebes brukt i nærområdet, evt. levert til godkjent deponi.  

  

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer  

Som gjennomgått foran er det skissert en utbygging på ca. 3.500 m2 BRA til næringsvirksomhet.  

Området er regulert til kombinert forretning/kontor/tjenesteyting.  

Beregning av antall arbeidsplasser er usikker etter som her vil kunne være forretningsvirksomhet og 

kontorer i tillegg til verksted. Her antas 20 arbeidsplasser.  

  

6.5 Parkering  
Krav til parkering følger kommuneplanens bestemmelser. Planområdet er i sone B.  

  

«Til kontorformål med mer enn 7 parkeringsplasser kan maks 15 % av tomtearealet benyttes til 

parkering på terrengnivå. Øvrige plasser legges enten under bakken eller i parkeringsanlegg.  

  

Til tjenesteyting/serviceformål med flere enn 7 parkeringsplasser kan maks 20 % av tomtearealet 

kan benyttes til parkering på terrengnivå.  

  

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning eller på fellesareal  

(fellesanlegg) innenfor en avstand på maksimum 250 m fra aktuell bygning.»  
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Det er prosjektert 53 bilplasser og 22 sykkelplasser på bakken innen området:  

  

o 7 P-plasser kundeparkering i front  

o 22 P-plasser for Demo biler/salgsareal langs langsiden o 24 P-plasser for 

verksted/ansatte bakerst o 22 sykkelplasser  

  

I underetasjen er det prosjektert 30 bilplasser:  

  

o 14 P-plasser for Demo biler  

o 16 P-plasser for ansatte/verksted  

  

I tråd med kommuneplanens arealdel skal en større del av parkering skje under bakken eller i 

parkeringshus. Det bygges parkeringskjeller i én etasje. Her vil det være plass til 30 bilplasser.  

  

Som bilforretning og bilverksted er her andre krav til bakkeparkering enn ordinær næringsvirksomhet. 

Det er behov for ekstra parkeringsplasser p.g.a. virksomhetens karakter. Det vil si at det trengs plasser 

til kundebiler som hensettes for service/vedlikehold, biler som er ferdig på verksted før de hentes, biler 

som må stå ute mellom to ulike prosesser på verkstedet, nye biler som venter på klargjøring før 

overlevering til kunde, biler for prøvekjøring osv.  

  

For parkering til kunder og ansatte er dette innenfor normen, men det er altså behov for så mange p- 

plasser som mulig som et naturlig ledd i virksomhetens drift.  

  

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
El-kraft, vann og avløp tilknyttes anlegg inntil utbyggingsfeltene, se pkt. 5.13 foran.  

  

6.7 Trafikkløsning  
  

6.7.1 Kjøreatkomst  

Adkomst til planområdet vil være som i dag, fra Olav V gt.  

  

Fra overordnet veinett vil adkomsten være fra Olav V gt/Rv 80 og inn på stikkveien Olav V gt.  

  

Virksomhet  Enhet  Bil min  Bil max  Sykkel      Tomt  Max. areal til parkering  

Krav  BRA                    
Kontor  100 m2  0,8  1,5  2        15  %  maks. på bakkep 

Forretning, dagligvare  100 m2  1,5  3  1,5        20  %  maks. på bakkep 

Industri/verksted/lager  100 m2  0,5  1  0,5        15  %  maks. på bakkep 

              5 960  m2  % av nettoareal  

          Prosjektert          
Område BKB  m2        Biler  Sykler          
Kontor  -  -  -  -      5 960  894  m2 maks på bakke  

Forretning, dagligvarer  1 125  17  34  17        1 192  m2 maks på bakke  

Industri/verksted/lager  925  5  9  5        894  m2 maks på bakke  

Totalt    22  43  22  83      2 980  m2 tilsvarer  

Herav på bakken      53  22   119  bilplasser   
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6.7.2 Utforming av veger  

Her er ingen nye veier innen planområdet, bare eksisterende veier.  

  

Olav V gt/Rv 80 har en trafikkmengde på 13.500 ÅDT, målt 2013. Trafikkmengde til Olav V gt 106 og 

tilstøtende næringsområder er anslått til 160 ÅDT. Her anslås rushtiden å ha 65 kjt/t.  

  

Krysset med Olav V gt/Rv 80 er et T-kryss. For avkjørsel fra Rv 80 er det behov for venstresvingefelt med 

en trafikkbelastning over 900 kjt/t, se fig. 28.1 For trafikk fra Rv 80 mot planområdet vurderes dette som 

at det ikke er fare for tilbakeblokkering og følgelig ikke behov for høyresvingefelt på Rv 80.  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  
  

Figur 33. Kriterier for venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time. Fra Statens vegvesen Håndbok N100 

fig. E.4.  
  

Dagens kryssutforming utbedres med venstresvingefelt i Rv 80/Olav V gt og øy i påkjørselsveien, utformet 

i h.h.t. Statens vegvesen Håndbok N100 og V121 Geometrisk utforming av vei- og gatekryss.  

  

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende  

Tilgjengeligheten er god, som beskrevet under pkt. 5.9.  

  

Reguleringsbestemmelsene angir krav til sykkeloppstillingsplasser, se pkt. 6.5. Samlet er det anslått et 

behov på inntil 22 plasser. Disse etableres utendørs.  

  

6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold  

Avkjørsel fra Olav V gt er angitt med piler på plankartet og kan endres noe i forbindelse med byggesaken 

(søknad om rammetillatelse).  

  

                                                                 
1 Statens vegvesen Håndbok N100, 2014, fig. E.4, s. 107.  
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6.8 Planlagte offentlige anlegg  
Det er ikke planlagt offentlige anlegg ut over justeringer i Olav V gt i forbindelse med veikrysset. 

Eksisterende offentlige kjørevei og gang- og sykkelvei inngår i planen.  

  

6.9 Miljøoppfølging  
Reguleringsbestemmelsene angir krav om tilkobling til fjernvarme dersom ledningsnettet blir utbygget, 

se pkt. 5.13.  

  

6.10 Universell utforming  
Universell utforming skal imøtekommes for all utbygging i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk. 

Utvendig skal evt. ramper ha en stigning på max. 1:20 og for øvrig i h.h.t. byggeforskriftene.  

  

6.11 Uteoppholdsareal  
For forretning- og kontorfunksjoner er det ikke krav om uteoppholdsarealer. Det vil imidlertid legges til 

rette for beplantning og grøntområder utenom kjørefeltene.  

  

Her er ingen gjennomgående gangveier i planområdet. Den eksisterende gang- og sykkelveien langs Olav 

V gates nordside inngår i planen.  

  

Reguleringsbestemmelsene krever utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om rammetillatelse.  

6.12 Kollektivtilbud  
Buss kjører i Olav V gate. Nærmeste bussholdeplass er ca. 350 m øst og ca. 340 vest for planområdet, se 

pkt. 5.9.  

  

6.13 Kulturminner  
Etter som her ikke er registrert kulturminner vil planen bare ta generelle forbehold i bestemmelsene for 

gravearbeider.  

  

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett  
I forbindelse med utbygging av eiendommen må VA-plan godkjennes av Byteknikk. Tilknytning for vann 

og avløp vil være i Olav V gt.  

  

6.15 Plan for avfallshenting/søppelsug  
Plan for avfallshenting skal utarbeides. Der det er formålstjenlig skal det etableres undergrunnsanlegg.  

  

6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS  
ROS-analysen viser at her er ingen alvorlige risikoområder. Det anbefales ingen spesielle avbøtende tiltak.  

  

6.17 Rekkefølgebestemmelser  
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge:  

  

 □  Utomhusplan skal være utarbeidet, jfr. § 2.10.  

 □  Plan for avfallshenting skal være utarbeidet.  

 □  Skisseplan for nødvendige offentlig infrastruktur skal være godkjent.  

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge:  
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 □  Tiltaksplan for anleggsfasen skal være godkjent av Bodø kommune, jfr. § 2.9.  

□ Belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene skal være godkjent av Avinor. Planen skal også 

omhandle anleggsfasen, jfr. § 3.1.8.  

□ Detaljplan for offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen skal være 

skriftlig godkjent av Bodø kommune.  

□ For bygg med tilknytningsplikt til fjernvarme i h.h.t. § 2.6 skal igangsettingstillatelse ikke gis før det 

er dokumentert at avtale om tilknytning er inngått.  

 □  Nødvendig offentlig infrastruktur være opparbeidet eller sikret opparbeidet.  

□ Gjennomføringsavtale skal være inngått med Statens vegvesen for bygging av krysset med 

tilhørende kanalisering i henhold til plankartet.  

□ Det skal gjøres kartlegging av mulig forurensing i grunnen, og det stilles krav om en tiltaksplan for 

håndtering av forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap.2.  

Tiltaksplan skal være godkjent av Bodø kommune før det gis igangsettingstillatelse.  

□ Ved uttak av masser på mer enn 150 m3, skal massebudsjett og –regnskap utarbeides. 

Masseregnskapet skal dokumentere disponeringen av massene. Før ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet:  

Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet:  

 □  Parkering skal være ferdigstilt i h.h.t. rammetillatelse før brukstillatelse kan gis.  

□ Før det kan gis ferdigattest for anlegg på bakken skal hele anlegget være ferdig i henhold til 

godkjent illustrasjonsplan. Brukstillatelse for deler av anlegget kan godkjennes så fremt det har 

en naturlig avgrensing og er ferdigstilt i henhold til gitte tillatelser.  

□  Offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen skal være 

opparbeidet.  

 □  Eventuell tilkopling til fjernvarme.  

  

  

  

7 Konsekvensutredning  
Som beskrevet under pkt. 2.5 foran:  

  

Kommunen har i møte 15.02.2019 gjort en foreløpig konkludert om saken ikke faller inn under forskrift 

om konsekvensutredning.  

  

Begrunnelse:  

  

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger.  

  

Tiltaket er i tråd med overordnet plan og gir heller ingen vesentlig virkning for miljø eller samfunn.  

  

  

  

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget  
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 
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vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak beskrives  

  

8.1 Overordnede planer  
Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Her er ingen nye momenter.  

  

8.2 Landskap  
Planområdet er lite i dette bylandskapet. Planforslaget gir ingen endringer til dette.  

  

8.3 Stedets karakter  
Planforslaget endrer ikke karakteren i området rundt planområdet. Planforslaget viderefører temaet med 

bygninger i en åpen bystruktur.  

  

8.4 Byform og estetikk  
Det er i planforslaget lagt vekt på høy kvalitet på bygningsutforming og plassdannelser. Planforslaget tar 

sikte på å heve kvaliteten i området.  

  

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi  
Innen planområdet er det ingen elementer i sammenheng med kulturminner.  

  

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven  
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Det er innhentet kunnskap om naturmangfoldet i planområdet både fra tilgjengelige databaser og 

gjennom befaring. Behovet for kunnskap skal tilpasses saken. For de områdene som blir endret gjennom 

planframlegget er det tilfredsstillende kunnskap om naturmangfoldet og hvordan dette blir berørt av de 

foreslåtte endringene.  

  

§ 9 Føre-var prinsippet  

  

Føre-var prinsippet må legge vekt på om det er usikkerhet om verdiene i området eller hvordan disse blir 

berørt av tiltaket.  

  

Her er ingen spesiell natur i området idet planområdet allerede er fullt utbygget. Det er ikke observert 

truede arter, hverken av fugl eller planter i området. Vi kan derfor ikke se at tiltakene vil kunne 

medfører alvorlig skade på noen arter.  

  

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

  

Dette tiltaket innebærer ingen endring i området. Området er i sin nåværende tilstand ikke preget av 

naturinngrep. Den samlede belastningen på økosystemet vil bli omtrent uendret etter at tiltaket er 

gjennomført.  

  

§ 11 Kostnadene ved miljøforringing skal bæres av tiltakshaver  

  

Det er ikke kommet frem behov for avbøtende tiltak som gjelder naturmangfoldet i planområdet.  

  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
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Samfunnsinteressene knyttet til bebyggelsen vil dominere naturverdiene i området, idet her er 

minimale naturverdier. Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid 

gjeldende lover og forskrifter.  

  

8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk  
Her er ingen rekreasjonsverdi. Planforslaget gir ingen endringer på dette punktet. Området ligger mellom 

utbygde næringsområder.  

  

8.8 Uteområder  
Det ubearbeide lagerområdet oppgraderes til adkomstområde med beplantning.  

  

8.9 Trafikkforhold  
Her er ingen endringer på dagens situasjon. Det vil være en viss økning i biltrafikk ved full utbygging, 

men dette vil ikke påvirke veinettet eller den lokale situasjonen. Krysset med Olav V gt/Rv 80 

oppgraderes med trafikkøyer.  

  

8.10 Barns interesser  
Utbyggingen berører ikke arealer tilrettelagt for barn og unge.  

  

8.12 Universell tilgjengelighet  
Krav til detaljutforming av inngangssoner, parkeringsplasser mm følger gjeldende byggeforskrifter og vil 

ligge til grunn for all detaljering av området.  

Planområdet er flatt og de tilstøtende adkomstveier er på samme nivå. Her er god tilgjengelighet for UU.  

  

8.13 Energibehov – energiforbruk  
Med grunnlag i ENOVAs byggstatistikk 20162 vil utbygging til kontorformål kreve investert ca. 180 

kwh/m2 BRA og lett industri/verksteder 235 kwh/m2. Dette gir for planområdet ca. 2.000.000 kwh ved 

full utbygging.  

  

8.14 ROS  
Sammendrag med anbefalinger  

Analysen viser at her er ingen alvorlige risikoområder.  

  
Oppsummerende tabell - samlet  risikovurdering  

  

Virkning:  
Ubetydelig 1  Mindre alvorlig 2  Alvorlig 3  Svært alvorlig 4  

Sannsynlighet:  

Svært sannsynlig 4    28      

Sannsynlig 3  7        

Mindre sannsynlig 2          

Lite sannsynlig 1          
  

  

                                                                 
2 http://www.enova.no  

http://www.enova.no/
http://www.enova.no/
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7: Vindutsatt, 28: Trafikkstøy  

  

Det anbefales følgende tiltak: Ingen spesielle avbøtende tiltak ut over støyisolerende tiltak for fasader.  

  

8.16 Teknisk infrastruktur  
Kommunaltekniske anlegg i grunnen langs Olav V gt. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.13.  

  

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen  
En utbyggingsavtale mellom Bodø kommune og utbyggerne vil håndtere forholdet med tilpasning til de 

offentlige anlegg som veier, fortau mv.  

  

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser  
Utbyggingen av planområdet vil gi grunnlag for økt næringsaktivitet. Dette vil gi positive ringvirkninger i 

bydelen.  

  

8.19 Interessemotsetninger  
Det er ikke registrert interessemotsetninger.  

  

8.20 Avveining av virkninger  
Planforslaget gir ingen vesentlige endringer ut over dagens situasjon i forhold til trafikk og type 

bebyggelse. Nybygg vil gi området høyere estetiske kvaliteter.  

  

  

  

  
  

9 Innkomne innspill  
  

9.1 Innspill  
Vi har mottatt disse innspill innen fristen 09.11.2018 til melding om planoppstart:  

  

1. BE Varme AS – Bodø Energi  

Brev datert 08.03.2019.  

  

«Bygget/området omfattes av konsesjonsområdet for fjernvarme gitt av Norges vassdrags — og 

energidirektorat (NV) den 14.12.16 og ligger i nærheten av eksisterende fjernvarmenett.  

  

Kommunen har i vedtak PS 11/31 innført tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon 

når fjernvarmekonsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres.  

  

BE Varme vil levere fornybar varme til det planlagte området/bygget noe som innebærer at 

bygningen må ha et vannbasert varmeanlegg beregnet for det totale varmebehovet til bygget 

(gulvvarme til bad, radiatorer, ventilasjon til leiligheter og fellesareal, gulvvarme, varmt 

tappevann).»  

  

Vår kommentar:  

Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget.  
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2. Statens vegvesen  

Brev datert 25.04.2019.  

  

«Veglovens generelle byggegrense i uregulerte områder er 50 meter fra midtlinjen av vegen. Ny 

flyplass og ny bydel på dagens flyplassområde er under planlegging. Fremtidig status for denne 

riksvegen er dermed ikke avklart. Vi må derfor ha en restriktiv holdning til byggegrense enn 

tidligere år for å sikre at sidearealene til riksvegen ikke skal bygges igjen og dermed hindrer 

riksvegens muligheter for utvidelser. Byggegrense fra rv. 80 skal godkjennes av Statens vegvesen 

som vegmyndighet og vi aksepterer her en byggegrense på 20 meter fra midten av riksvegen.  

  

Atkomst fra rv. 80 forutsetter vi blir på samme sted som i dag gjennom den kommunale vegen. Det 

må lages en enkel trafikkanalyse for å beregne trafikken inn og ut på riksvegen gjennom den 

kommunale vegen. Atkomsten fra riksvegen må deretter utformes og dimensjoneres i henhold til 

vegnormalen N100 Veg- og gateutforming (2019). Sikttrekanter må tegnes på plankartet og 

målsettes.  

  

Siden reguleringsplanen grenser mot rv. 80 som Statens vegvesen eier og forvalter, må planen 

sendes Statens vegvesen for gjennomgang før den sendes på offentlig høring. På den måten kan vi 

fange opp misforståelser og uklarheter som kan føre til forsinkelser i planprosessen.»  

  

Vår kommentar:  

Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. Møte har vært avholdt 09.05.2019 med 

Vegkontoret vedrørende utformingen av krysset med Olav V gate.  

  
3. Avinor  

Brev datert 25.04.2019.  

1 Påpeker at planområdet ligger ca. 470 – 590 meter nordøst for landingsterskel til bane 25 (fra 

øst).  

  

2 Høyderestriksjonsflater/hinderflater  

  

«Planområdet ligger i sin helhet innenfor sideflaten, som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 

restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for lufthavnen, hjemlet i EASA-krav CS ADR-DSN.H.430 og CS ADR-

DSN.J.480, gjeldende fra 01.09.2015.  

  

Restriksjonshøyden ligger på kote 18,4 meter over havet (moh) i sørlige ende av planområdet, og 

stiger lineært nordover med 14,3 % til kote 36,2 moh i nordlige ende av planområdet. 

Terrenghøyden på tomten ligger på ca. kote 14,5 – 15 moh. Det medfører at den høyeste delen av 

bebyggelsen må legges på den nordlige delen av planområdet mot Olav V gate, mens den laveste 

delen av bebyggelsen og parkeringsarealer må legges på den sørlige delen nærmest lufthavnen.  

  

I plankartet/bestemmelsene må byggehøyden differensieres for de ulike delene av planområdet slik 

at ny bebyggelse ikke kommer i konflikt med sideflaten (hinderflate).  

  

Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:  
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Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn  

  

Det må ikke etableres bygg eller anlegg som gjennomtrenger hinderflatene (sideflaten) i 

restriksjonsplanen for Bodø lufthavn. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran av hensyn til 

flysikkerheten. Dersom det skal benyttes mobilkran som gjennomtrenger hinderflatene  

(sideflaten), må tiltakshaver på forhånd søke Bodø lufthavn om godkjennelse av kranbruken. 

Avinor må innhente tillatelse om godkjenning fra Luftfartstilsynet før søknaden kan behandles. 

Det stilles krav om at mobilkranen er utstyrt med fast rødt hinderlys på bomspissen og at den må 

kunne senkes i forbindelse med flyginger til/fra Bodø lufthavn. Tiltakshaver skal før mobilkranen 

kan tas i bruk, ha på plass nødvendig prosedyre med varslingsrutiner for direkte kontakt mellom 

kontrolltårnet ved Bodø lufthavn og ansvarlig kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å 

gjennomføre en risikoanalyse etter anerkjent standard for å sjekke ut om kranbruken er 

akseptabel med hensyn til flysikkerheten.  

  

3 Byggerestriksjoner  

  

Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 

flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 

overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.  

  

BRA-krav er gitt av LOC25 med 12,7 moh. Da terrenget i planområdet overstiger BRA-krav, vil BRA-

krav i praksis være lik terrenghøyde i planområdet.  

  

Planområdet ligger ugunstig til i forhold til navigasjonsinstallasjonene LOC25 og GP25.  

  

Det anbefales derfor å ikke legge for mye detaljarbeide i reguleringsplanen før det bestilles 

radioteknisk  vurdering.  

Vedrørende bruk av kran til oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet aksepteres ikke bruk 

av tårnkran, jf. punkt 1. Det aksepteres bruk av mindre mobilkran/ lastbilmontert kran med kranarm 

opp til 20 meter over terreng uten krav til separat radioteknisk vurdering.  

  

Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:  

  

Krav til radiotekniske vurderinger  

  

Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg, skal det sendes søknad til Avinor Flysikring 

for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete 

fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. Dersom mobilkran 

skal operere høyere enn 20 meter over terreng, skal det sendes søknad til Avinor lysikring for 

radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og 

størrelse på mobilkranen.  

  

Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for 

bruk av bygg/påbygg/anlegg og mobilkran.  

  

Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger). Bestilling sendes til: 

Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no  
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4 Farlig eller villedende belysning  

  

Siden planområdet ligger inntil innflygingen til bane 25 er det vurdert med hensyn til farlig eller 

villedende belysning i forbindelse med innflyging til lufthavnen fra øst, jf. EASA-krav AMC1 

ADR.OPS.B.015(a) og EU-regulativ nr. 139/2014, artikkel 9(c).  

  

[…]  

  

Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:  

  

Farlig eller villedende belysning  

  

Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Bodø lufthavn skal det utarbeides en 

belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene som oversendes Avinor for vurdering og 

godkjenning. Belysningsplanen må også omhandle anleggsperioden.  

  

5 Turbulensvurderinger  

  

Etablering av nye bygg/anlegg i nærområdene til rullebanen kan skape uønsket turbulens, som vil 

være uheldig i forhold til flysikkerheten. Størrelsen og plassering av tiltakene vil være avgjørende 

med hensyn til turbulenspåvirkning for rullebanen. Erfaring fra tilsvarende problemstillinger, og de 

vurderinger som er gjort, tilsier at større bygg/anlegg mv. ikke bør ha en høyde over eksisterende 

terreng som er større enn 1/35 av avstanden til rullebanens senterlinje. Dersom denne høyden 

overskrides, må tiltaket vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp av en turbulensanalyse. 

En slik vurdering vil ta hensyn til tiltakets utforming, lokale vindforhold (vindretning og styrke, samt 

turbulensintensitet), vanlig banebruk, hvor turbulens kan inntreffe, hvilke flytyper som kan bli 

påvirket, hvilken fase i avgang/landing kan bli påvirket, hvor ofte problemet kan oppstå, risiko for 

personell og materiell etc.  

Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen, jf. EASA-krav CS  

ADR-DSN.B.015 med tilhørende veiledning GM1 ADR-DSN.B.015 (b) samt AMC1 ADR.OPS.B.075:  

  

Turbulensforhold ved Bodø lufthavn  

  

Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over rullebanen som er 

større enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse med 

2 km (basert på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell godkjenning. Dersom tiltaket 

ligger på terreng som er lavere enn rullebanen, skal tiltaket forelegges Avinor dersom det i seg 

selv er høyere enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 

forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter 

tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy.  

  

Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må 

tiltakshaver besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. Dersom Avinor ikke 

godkjenner tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til Luftfartstilsynet. 

Klagen/anken skal sendes via Avinor for kommentar.  

  

6 Flystøysoner  

  



  Side 43 av 43  

De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026 og er beregnet av 

SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om behandling av støy i 

arealplanlegging. Flystøysonekartet er en kombinasjon av eksisterende rullebane og en planlagt 

fremtidig rullebane sør for dagens (alternativ 1). Planområdet ligger innenfor gul flystøysone, nær 

øvre grense for støysonen.  

  

Avinor forutsetter at Bodø kommune stiller vilkår om at lydkravene etter TEK17 legges til grunn for 

den aktuelle næringsvirksomheten.  

  

7 Innsigelse  

  

Dersom overnevnte bestemmelser vedrørende høyderestriksjonsflater/hinderflater i 

restriksjonsplanen for Bodø lufthavn (punkt 2), krav til radiotekniske vurderinger (punkt 3), farlig 

eller villedende belysning (punkt 4) og turbulensforhold (punkt 5) ikke innarbeides i 

detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme innsigelse til planen, jf. Plan- og 

bygningsloven § 5-4.»  

  

Vår kommentar:  

Tas til etterretning. Kommentarer innarbeides i planforslaget.  

  
4. Nordland fylkeskommune  

Brev datert 12.04.2019  

  

  

Så langt fylkeskommunen kan se, er dette tiltaket ikke i strid med regional politikk slik det blant 

annet går fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland. Viser til Kapittel 8. 

Arealpolitikk i Nordland, spesielt pkt. 8.2 By- og tettstedsutvikling, pkt. c), k) og l), 8.6 Klima og 

klimatilpasning pkt. e), f) og g).  

Nordland fylkeskommune ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør 

alltid vurderes.  

  

Planfaglig  

  

Savner referatet fra oppstartmøtet. Ber om at dette vedlegges ved offentlig utleggelse. For øvrig vises 

til generelle momenter.  

  

Kulturminnefaglig  

  

Så langt det kjennes til er planforslaget ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner.  

  

Vår kommentar:  

Tas til orientering.  
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9.2 Annet  
Ingen spesielle momenter.  


