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Vedtak om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Trålveien
35, Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen
Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement,
behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:

VEDTAK
Forslag til detaljregulering for Trålveien 35, Bodøsjøen/ Alstad/ Grønnåsen legges ut til offentlig
ettersyn og sendes ut på høring. Planforslaget er vist på kart med planID 2019001, datert
05.02.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.02.2020 og planbeskrivelse datert
05.02.2020.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-11, jf. 12-10.

Sammendrag
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende felles uteareal,
samferdselsanlegg og parkeringskjeller. I dag drives det forretningsvirksomhet og verksted på
eiendommen. Den eksisterende bebyggelsen og en trafostasjon på tomten skal rives. Adkomsten
skjer fra dagens avkjørsel fra Trålveien i sørvest. Det skal etableres ensidig fortau langs deler av
Trålveien nordre side opp til krysset Garnveien.
Forslagsstiller og grunneier er eiendomsselskapet Nordykk AS. Plankonsulent er Gnist arkitekter
as.
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. Planforslaget er i strid med kommunens
overordnede plan i forhold til byggehøyde for deler av ny bebyggelse. Oppstart av planarbeidet er
lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i
samsvar med avklaringer gjort i oppstartsmøtet den 08.02.2019.
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Saksopplysninger

Bakgrunn
Eiendomsselskapet Nordykk As har engasjert Gnist arkitekter for å utarbeide detaljreguleringsplan
for Trålveien 35.
Planområdet er en del av bydel Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen og lokalisert på sørsiden av RV80.

Planområdet er vist med rød sirkel

Planområdet ved oppstart er vist med rød strek

Tilgrensende bebyggelse i vest består av boligbebyggelse, barnehage i nord, og sør og øst består
bebyggelsen av boliger og næringsbygg. Planavgrensningen i sør følger deler av Trålveien i nordøstlig retning og er avgrenset til krysset ved Garnveien.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål med
tilhørende parkeringskjeller. Det planlegges omtrent 50 boliger med tilhørende uteoppholdsareal
og samferdselsanlegg. Det skal bygges ensidig fortau langs Trålveiens nordside opp mot krysset til
Garnveien.
Planstatus
Området er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen
Trålveien 35 er uregulert, men inngår i sone 39.46 med tillatt byggehøyde på 11 meter og en
maksimal BYA på 40%.

Kartutsnitt kpa med planavgrensningen vist med sort stiplet strek

Planområdet omfattes delvis av reguleringsplan for Bodøsjøen Felt B10 og BA2, Trålveien 35,
PlanID 1226 vedtatt i 2004. Denne reguleringsplanen legger til rette for bolig, barnehage,
undervisning og fellesområder. Det arealet som inngår i planområdet for Trålveien 35, er regulert
til parkbelte i industriområde og felles avkjørsel.

Tilgrensende reguleringsplaner

Planforslaget
Det legges til rette for rundt 50 boliger med en terrassert bebyggelsesform langs tomtens sørøstre grense. Bebyggelsen trapper ned fra 4 til 2 etasjer fra øst til vest med en tilbaketrukket
fjerde etasje. Det er lagt til rette for takterrasse. Det er planlagt parkeringskjeller under
bebyggelsen med adkomst fra sørvestre del av tomta. Denne adkomsten brukes til dagens
virksomhet på eiendommen. Utearealet er lokalisert på tomtas nord-vestre hjørne og grenser til
utearealet for barnehagen i nord, og grenser til felles uteoppholdsareal for nabobebyggelsen i
vest. Langs uteoppholdsarealet er det også tenkt parkering for gjester og blålystjenester med
snuplass mot nord. Renovasjon er tenkt løst med nedgravde kontainere.

Planlagt bebyggelse sett fra sørvest

Forslag til situasjonskart/utomhusplan

I oppstartsmøtet med kommunen ble det avklart at byggehøyder over 11 meter kunne tillates så
lenge planforslaget ikke medførte dårligere kvalitet i felles leke- og oppholdsareal for barnehagen
og prosjektet for øvrig.
Det ble utført sol/skyggestudier for tidspunktet 23. juni kl. 12.00 av 2 alternativer til bebyggelse.
Alternativ A er en bebyggelse i sammenhengende 3 etasjer som er i tråd med bestemmelsene i
kpa. Alternativ B viser planforslaget med en opptrappet bebyggelse fra 2 etasjer i vest til 4 etasjer i
øst. Alternativ B er i strid med bestemmelsene om maksimal byggehøyde på 11 meter for deler av
den østre del av bebyggelsen.

Alternativ A

Alternativ B

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Gjennomføring av utbyggingen vil ikke medføre utgifter for Bodø kommune. Gjennomføring antas
å ikke berøre kommunalteknisk infrastruktur unntatt istandsetting. Rekkefølgebestemmelsene har
krav til planlegging og opparbeidelse av ensidig fortau langs deler av Trålveiens nordre side frem til
krysset Garnveien.

Planprosessen
Det har vært noen avklaringsmøter mellom plankonsulent/tiltakshaver og Byutvikling Plan før
oppstart og under utarbeidelsen av planforslaget. Formelt oppstartmøte ble avholdt 8. februar
2019. Oppstart av planarbeid ble varslet med annonse, brev og på kommunens nettsider 2. april
2019, med frist for innspill den 7. mai 2019. Det ble avholdt åpent informasjonsmøte hos
plankonsulentene den 10.april 2019.
Ved fristens utløp forelå det totalt 4 innspill. Ett innspill er Skipnes Eiendomsutvikling AS, mens de
øvrige er fra Bodø Energi, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.
Innspillene er referert og kommentert i planbeskrivelsen. Disse forholdene ansees ivaretatt i
planforslaget.
1. Skipnes Eiendomsselskap AS ønsker at deres eiendoms avkjørsel, tomt gnr 39, bnr 979 ikke
skal inngå i planleggingen, og ber om at dette tas ut av planen.
2. Statens vegvesen har ingen innspill i saken.
3. Bodø Energi, BE Varme As informerer om at det kan leveres fornybar fjernvarme til
oppvarming av boligene, og at fjernvarmen også kan brukes til oppvarming og uttørking på
byggeplassen. Det listes videre opp hva som den videre prosjekteringen må ta hensyn til
for å legge til rette for levering av fjernvarme.
4.






Nordland fylkeskommune gav innspill om at planleggingen må blant annet ta hensyn til:
Estetisk og arkitektonisk kvalitet
Gode boliger for alle
Barn og unges interesser må ivaretas, herunder trygge lekeplasser
Klimatilpasning
Redusering av energibehov og utslipp av klimagasser

Vurderinger
Problemanalyse
De spesielle problemstillingene som ble drøftet i oppstartmøtet var følgende:




Byggehøyder
Utforming av ny bebyggelse og hensyn til barnehagen i nord
Solforhold og kvaliteter i felles uteareal

Planforslaget bryter med bestemmelsene om maksimal byggehøyde. I overordnet plan kan det
tillates en byggehøyde på 11 meter som tilsvarer en bebyggelse på 3 etasjer. Dette forholdet ble
tatt opp i oppstartsmøtet og det ble gitt signaler om at dette kunne vurderes å tillate byggehøyder
utover 11 meter så fremst at barnehagens utearealer og at kvaliteten på felles uteareal ikke får
dårligere kvalitet i forhold til bestemmelser i overordnet plan.
Plankonsulenten har utført sol/skygge studier som viser at barnehagen i nord ikke påvirkes av en
bebyggelse som planforslaget legger opp til selv om deler av ny bebyggelse bryter med
høydebestemmelsene i overordnet plan. Solforholdene i det felles utearealet for Trålveien 35 blir

noe bedre med en opptrappet bebyggelse fra 2 etasjer i vest til 4 etasjer i øst enn hva som ville
være tilfelle med en 3 etasjers sammenhengende bebyggelse. Det vises til sol/skyggediagram i
planbeskrivelsen.
Planforslaget har i hovedsak tatt hensyn til de innspill Byutvikling har gitt når det gjelder å legge til
rette for et godt felles uteareal.
Planforslaget vurderes til å ta tilstrekkelig hensyn til nabobebyggelse og særlig barnehagens lekeog uteoppholdsareal. Byutvikling vurderer at planforslaget har ivaretatt de krav om kvalitet i
uteoppholdsareal som er satt i kpa.
Byutvikling mener på denne bakgrunnen at planforslaget møter vilkårene for å fravike
høydebestemmelsene og at det det kan tillates 4 etasjer i østre del av bebyggelsen.
Forankring i FNs bærekraftsmål, kommunens folkehelseplan og klima- og energiplan
FNs bærekraftsmål
Planforslaget er forankret i 2 av FNs bærekraftsmål;


Mål 3: God helse - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder



Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn - Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige

Folkehelseplanen
Kommunens folkehelseplan; God folkehelse - med mennesket i sentrum - Handlingsplan for trivsel
og gode levekår 2018 – 2021.

Illustrasjon fra kommunens folkehelseplan som viser boligforhold som en av de faktorer som
påvirker folkehelsen

Gode boliger i godt bomiljø påvirker menneskers livskvalitet og planlegge for gode boliger i et godt
bomiljø, er en del av kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid.

Planforslaget legger til rette for et godt bomiljø i et etablert boligområde. Det er trafikksikker
adkomst til tomta og området er lite støyutsatt. Området har gode forbindelser til service og
tjenester, rekreasjonsområder samt kollektiv transport.
Planområdet er tilnærmet flatt, og det er gode forhold for å tilrettelegge for et godt uteareal for
alle uten store terrenginngrep. Boligene har gode kvaliteter mht til daglys, utsikt og felles uteareal.
Klima- og energiplan 2019 – 2031
Klima- og energiplanen har blant annet som mål at klimagassutslippene skal reduseres. Reduksjon
av klimagasser kan blant annet oppnås gjennom å fortette områder.
Planområdet er nært Alsgården som har en viktig funksjon som lokalsenter. I kommuneplanens
arealdel 2018-2030 er det utarbeidet en analyse av lokalsentre som et grunnlag for strategisk
arealbruk slik at det blir enklere å samordne areal- og transportplanleggingen i tråd med
bærekraftig byutvikling. Det er i tillegg laget et utbyggingsprogram som angir rekkefølge av
utbyggingsområder i byutviklingsområdet. Formålet med et slik utbyggingsprogram er å fortette
fremfor å legge til rette for utvikling av nye områder. Trålveien 35 (Bodøsjøen og Alstad) tilhører et
av de områdene som ønskes transformert.
Leder Byutvikling vurderer at planforslaget er i tråd med føringer om bærekraftig utvikling slik det
kommer frem i FNs bærekraftsmål nr 3 God helse og mål nr 11 Bærekraftige byer og samfunn.
Planforslaget vurderes ellers i å være i samsvar med føringer både i kommunens folkehelseplan og
klima- og energiplan om å tilrettelegge for sentrumsnære gode boliger i et godt boligmiljø for alle
og tilgang til rekreasjonsområder i nærmiljøet.

Konklusjon og anbefaling
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. Planforslaget bryter med overordnet plan, men er
vurdert til å gi bedre kvaliteter på felles uteareal og at ekstra høyde på deler av bygget ikke vil få
negative konsekvenser for omkringliggende bebyggelse, spesielt barnehagen. Oppstart av
planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte.
Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte 08.02.2019.
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Annelise Bolland
Leder Byutvikling
Saksbehandler: Marianne Siiri
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