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1.0 SAMMENDRAG
På vegne av forslagsstiller, Eiendomsselskapet Nordykk AS, fremmes forslag om privat
detaljregulering for Trålveien 35 i bydel Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen i Bodø kommune.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende
parkeringskjeller.
Planforslaget foreslår omtrent 50 nye boliger i form av blokkbebyggelse. Bebyggelsen trapper
ned fra 4 etasjer i øst til 2 etasjer i vest for å tilrettelegge for uteoppholdsarealer med gode
solforhold. Det skal i tillegg etableres uteoppholdsarealer, parkeringskjeller og gjesteparkering
samt ensidig fortau langs planområdet for å sikre trygg skolevei. Planforslaget legger til rette for
adkomst fra eksisterende avkjørsel fra Trålveien i sørvest, hvor veien videreføres til planlagt pkjeller under planlagt bebyggelse. Eksisterende bebyggelse på tomten skal rives.
Gjeldende kommuneplanens arealdel (2018-2030) legger opp til framtidig boligbebyggelse.
Planområdet er uregulert utover dette, med unntak av en mindre del av en eldre
reguleringsplan. Området inngår i sone 39.46 i kommuneplanens arealdel hvor det er tillatt med
11 meters byggehøyde og en utnyttelse på 40% BYA. Forslagsstillers foreslåtte nedtrappede
bebyggelse har høyder på henholdsvis 8, 11 og 14,5 meter. Med unntak av høydebestemmelsene
er planforslaget i tråd med kommuneplanen.
Basert på tiltakets størrelse og påvirkning på miljø og samfunn er det vurdert at tiltaket ikke
utløser krav om konsekvensutredning.
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NØKKELOPPLYSNINGER/FAKTAARK
Kommune

Bodø (1804)

Adresse

Trålveien 35

Gårds-/bruksnummer

39/298

Gjeldende planstatus

Planområdet inngår i sone 39.46 i kommuneplanens
arealdel, avsatt til boligformål og samferdselsareal

PlanID

2019001

Forslagsstiller

Eiendomsselskapet Nordykk AS

Forslagstillers plankonsulent

Gnist Arkitekter AS

Grunneiere

Eiendomsselskapet Nordykk AS

Planens hovedformål

Boligbebyggelse, samferdsels- og uteoppholdsarealer

Planområdets areal

6 311 kvm

Bygg- og anleggsområdenes areal

3 143 kvm

Maksimal BYA

40 %

Konsekvensutredningsplikt

Nei

Planinitiativ oversendt Bodø kommune

20.12.2018

Oppstartsmøte

08.02.2019

PLANMATERIALE
ID

BESKRIVELSE

SIST DATERT

2019001-1

Planbeskrivelse (dette dokumentet)

05.02.2020

2019001-2

Plankart – PDF-format 1:1000/A3, SOSI-format m/kontroll

05.02.2020

2019001-3

Reguleringsbestemmelser

05.02.2020

2019001-4

ROS-analyse

22.10.2019

2019001-5

Situasjonsplan

17.12.2019

2019001-6

Sol-skyggediagram for ulike alternativer

25.06.2019

2019001-7

Innspill til oppstart

15.05.2019
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2.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
2.1 Detaljreguleringens hensikt
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål,
blokkbebyggelse. Det planlegges omtrent 50 nye boenheter med tilhørende uteoppholdsareal og
samferdselsanlegg.

2.2 Forslagsstiller og plankonsulent
Forslagsstiller er Eiendomsselskapet Nordykk AS. Plankonsulent er Gnist Arkitekter AS.

2.3 Krav om konsekvensutredning
Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om
konsekvensutredninger. Konklusjonen er gitt av utbyggingens og planområdets størrelse og en
samlet vurdering om virkninger på miljø og samfunn. Plantiltaket ligger under grenseverdiene
definert i forskriften og er vurdert til ikke å ha ikke ha vesentlig virkning for miljø og samfunn.
Plantiltaket er videre også i tråd med overordnet arealbruk fastsatt i kommuneplanens arealdel.
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3.0 PLANPROSESSEN
3.1 Oppstartsmøte og kunngjøring oppstart regulering
Oppstartsmøte er avholdt 08.02.2019. Referat foreligger. Bakgrunnen for møtet var i hovedsak å
avklare rammene for videre planarbeid basert på allerede utarbeidede skisser for foreslått
bebyggelse innenfor planområdet. Herunder ble kommuneplanens krav for byggehøyde på 11
meter gesimshøyde diskutert og vurdert.
Planinitiativet som er innsendt i forkant av oppstartmøtet er lagt til grunn for planforslaget.
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort den 02.04.2019 hvor berørte parter og offentlige
sektormyndigheter ble tilskrevet. Planoppstart ble også kunngjort i avisa Nordland.

3.2 Avklaring av KU-plikt
Det er i innledende fase av planarbeidet avklart med planmyndigheten at planforslaget ikke
utløser krav til konsekvensutredning etter forskriften. Dette er begrunnet i planforslagets
størrelse og samlet virkning på samfunnet.

3.3 Varslet planavgrensning
Varslet planavgrensning fulgte med varsel om oppstart regulering. Avgrensningen følger av
tilstøtende planer som overlapper, eiendomsgrenser og arealbruk tilknyttet andre planer i
området.

Ill 3.1 Varslet plangrense.
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3.4 Endelig planavgrensning i planforslaget
Planen avgrenses av omkringliggende reguleringsplaner mot nord og vest, og innlemmer det
omkringliggende veiarealet etter reguleringsgrensen i KPA mot sør og øst. Fortauet til Trålveien
vil også reguleres i planen.

Ill 3.2 Endelig plangrense.
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4.0 GJELDENDE PLANSTATUS
4.1-1 Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til framtidig boligbebyggelse –
blokkbebyggelse og samferdselsanlegg. Planområdet inngår i sone 39.46 med tillatt byggehøyde
på 11 meter og en maksimal BYA på 40%.

Ill 4.1 Kommuneplanens arealdel med planområdet markert med stiplet svart linje.

Planområdet omfattes delvis reguleringsplan for Bodøsjøen Felt B10 og BA2, Trålveien 35,
PlanID 1226 vedtatt i 2004. Dette gjelder for areal langs Trålveien lengst nordvest i planområdet
hvor arealet er regulert til parkbelte i industriområde og felles avkjørsel. Resterende deler av
planområdet som ikke inngår i planen grenser til denne planen i vest og øst. Reguleringen legger
til rette for bolig, barnehage, undervisning og fellesområder.

4.1-2 Reguleringsplan for Bodøsjøen felt B10 og BA2, Trålveien 35 – PlanID 1226 vedtatt i
2004.
Deler av planområdet omfattes av plan 1226 for Bodøsjøen felt B10 og BA2. Dette gjelder for
areal langs Trålveien lengst nordvest i planområdet hvor arealet er regulert til parkbelte i
industriområde og felles avkjørsel.
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Ill 4.21 Gjeldende reguleringsplan med planområdet markert med svart stiplet strek.

Resterende deler av planområdet som ikke inngår i planen grenser til denne planen i vest og øst.
Reguleringen legger til rette for bolig, barnehage, undervisning og fellesområder.

4.2 Andre Tilgrensende planer/planarbeid
Bebyggelsesplan for BE22, B/F1 del av BE23 - PlanId 1221, vedtatt i 2003.
Bebyggelsesplanen gjelder for området sør for planområdet, og er regulert til bolig-,
fellesområder og kombinerte formål (bolig/kontor).

10

5.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)
5.1 Planområdet
Planområdet er en del av bydel Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen lokalisert sørøst for Bodø
sentrum, langs Bodøvegen, ca. 4 km øst for Bodø Lufthavn. Planområdet grenser til boligområde
mot vest, barnehage i nord og Trålveien med omkringliggende bolig- og næringsbebyggelse i sør
og øst.

Ill 5.1 Planavgrensningen (varslet) markert i svart stiplet linje.

5.2 Dagens arealbruk
Arealbruk
Næringsbebyggelse

Ca. 1 200 m2

Ubebygde trafikk-/grøntarealer

Ca. 5 111 m2

Sum

Ca. 6 311 m2

Tabell med oversikt over eksisterende arealbruk.
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5.3 Eiendomsforhold

Ill 5.2 Varslet planavgrensning med berørte eiendommer.

Forslagsstillers eiendommer som inngår i planforslaget er gnr/bnr:
39/298

Kommunale eiendommer inkludert vegareal i offentlig eie som inngår i eller berøres av
planområdet er gnr/bnr:
39/349

Andre private eiendommer som berøres av planområdet er gnr/bnr:
39/831, 39/959, 39/960, 39/979 m.fl.

5.4 Eksisterende bebyggelse
Planområdet består i dag av næringsbebyggelse med tilhørende parkeringsplass og grøntareal.
Næringsbebyggelsen innebærer bilvirksomhet i form av verksted. All bebyggelse på tomten
forutsettes revet, inkludert eksisterende trafo innenfor planområdet.

5.5 Omkringliggende bygg, strøkets karakter og tåleevne
Planområdet er omringet av varierende bebyggelse bestående av frittliggende eneboliger,
rekkehus og blokkbebyggelse samt større næringsbebyggelse/ lagerbygninger og
parkeringsplasser. Bebyggelsesstrukturen i området består av frittliggende bebyggelse som
forholder seg til vei og plass med varierende tomtestørrelse og tetthetsgrad. Den nærmeste
bebyggelsen er oppført i 2 til 5 etasjer med saltak eller flatt tak. Med dette vises ingen tydelige
karaktertrekk for strøket som sådan.
12

Videre finnes det ingen kjente natur- og kulturmiljøer, viktig landskap eller kvaliteter innenfor
planområdet.

Ill 5.3 Planområdet i dag med omkringliggende bebyggelse sett fra sørvest.

5.6 Grunnforhold
Planområdet ligger under marin grense og består av løsmasser i form av forvitringsmateriale.
Det er ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet.

5.7 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor eller i nærheten av planområdet.

5.8 Trafikk og støy
Planområdet har i dag adkomst med bil fra Trålveien via Bodøsjøveien. Adkomsten er
opparbeidede asfaltveier og brukes som adkomst til planområdet og tilgrensende bebyggelse.
Det er i dag ikke lagt til rette for myke trafikanter til og fra planområdet i form av fortau eller
gang- og sykkelveg.
Det er utført en overordnet støyvurdering i kommuneplanens arealdel for Bodø kommune. Hele
forslagsstillers eiendom ligger her i gul sone for flystøy, men berøres ikke av trafikkstøy langs
Bodøveien.
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Ill 5.4 Kart over hensynssone for flystøy og trafikkstøy. Planområdet er markert med stiplet svart strek.

5.9 Teknisk infrastruktur
Forslagsstillers eiendom er i dag tilknyttet offentlig teknisk infrastruktur for vann og avløp.
Ifølge Bodø Energi omfattes byggeområdet av konsesjonsområde for fjernvarme gitt av Norges
vassdrags- og energidirektorat (NV) den 14.12.16 og ligger i nærheten til eksisterende nett.

5.10 Skoler og Barnehager
Det finnes både barnehager samt barne- og ungdomsskole i gåavstand fra planområdet.
Planområdet faller innenfor grunnkrets Alsgård 1 med inntakssone «Grønnåsen» for barne- og
ungdomsskole som har kapasitet. Tilstrekkelig skolekapasitet vil videre sikres som et
dokumentasjonskrav i forbindelse med byggesak.
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6.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 Formål
Følgende formål reguleres:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
o

1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB)

o

1600 Uteoppholdsareal - felles (f_BUT)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
o

2011 Kjøreveg – offentlig (o_SKV)

o

2011 Kjøreveg – felles (f_SKV)

o

2012 Fortau – offentlig (o_SF)

o

2019 Annen veggrunn, teknisk anlegg – offentlig (o_SVT)

o

2083 Parkeringsanlegg – felles (f_SPH)

Ill 6.1 Arealbruk i forslaget.
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6.2 Arealbruk
Reguleringsformål
Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
Felles uteoppholdsareal
Offentlig trafikkareal (veg og fortau)
Felles trafikkarealer (veg og annen veggrunn)
Total arealbruk i planforslaget (planens størrelse)

Areal
3 143 kvm
996 kvm
1 468 kvm
694 kvm
6 311 kvm

Ill 6.2 Tabell med oversikt over arealbruk vist i kvadratmeter.

6.3 Bebyggelse og funksjon
Det legges til rette for boligbebyggelse med en terrassert bebyggelsesform langs tomtens sørøstre grense og et større sammenhengende grøntareal nord-vest på tomten. Bebyggelsen
trapper ned fra 4 til 2 etasjer fra øst til vest for å tilrettelegge for uteoppholdsareal med best
mulig solforhold. Eksisterende trafo på tomten planlegges flyttet. Langs uteoppholdsarealet er
det også tenkt gjesteparkering med snuplass mot nord.

Ill 6.2 Planlagt bebyggelse sett fra sørvest.

6.4 Utnyttelse og byggehøyder
Kommuneplanens arealdel for Bodø kommune fastsetter en maksimal byggehøyde på 11 meter.
Med hensyn til å oppnå best mulig solforhold på felles uteoppholdsareal, foreslår planen at deler
av bebyggelsen i øst bygges opp til fire etasjer hvis bebyggelsen i sør og vest reduseres
tilsvarende. Med dette består forslagsstillers planforslag av bebyggelse med tre forskjellige
høyder, henholdsvis 8, 11 og 14,5 meter. Gjennomsnittlig høyde for planlagt bebyggelse er ca. 11
meter.
Det vises til kapittel 7 for nærmere utredning tilknyttet etasjehøyder på planlagt tiltak.
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Ill 6.3 Planlagt bebyggelse sett fra Trålveien øst for planområdet.

6.5 Uteoppholdsareal og lekeplasser
Uteoppholdsareal innenfor planområdet vil utformes slik at det legges godt til rette for barns lek
i trygge omgivelser. Det skal etableres tilstrekkelig uteoppholdsareal i forhold til gitte krav med
gode sol- og vindforhold. Opparbeidelsen av uteoppholdsareal og lekeplasser er videre sikret
gjennom planens rekkefølgekrav.

Ilt 6.4 Utsnitt fra utomhusplan.
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I tillegg til uteoppholdsareal på bakkeplan kan det komme til å bli lagt til rette for felles uteareal
på tak i 2. og / eller 3. etasje. Reguleringen åpner for en integrert eller tilbaketrukket trappetårn
/heis på 3,5 m over angitt byggehøyde.

6.6 Universell utforming
Det er ikke avdekket forhold innenfor planområdet og planforslaget som tilsier at ikke utforming
av bebyggelse og utearealer skal dekke behovene for universell utforming etter teknisk forskrift.
Forholdene er videre sikret i planens reguleringsbestemmelser.

6.7 Trafikale løsninger
Innkjøring til planområdet og boligblokkens parkeringskjeller blir fra tomtens sør-vestlige side
hvor Trålveien er strakest i sin utforming. Barnehagen beholder samme adkomst som i dag.
Trygg skolevei
Trygg skolevei sikres gjennom planforslagets opparbeidelse av fortau sør og øst for Trålveien
som er nedfelt som rekkefølgekrav i planforslagets tilhørende planbestemmelser. Videre vil det
anlegges en fotgjengerovergang i forlengelsen av gangstien mellom Garnveien og Trålveien.
Fortau langs barnehagen opp til Garnveien vil på enkelte område måtte trekkes 15-20 cm inn i
kjørevegen for å oppnå bredde på 2,5 meter. Endelig løsning vil sikres i planens endelige
rekkefølgebestemmelser, og opparbeidelsen vil videre følge av utbyggingsavtale med
kommunen.
Kollektivholdeplasser
Fra planområdet er det trygg adkomst i gåavstand til bussholdeplasser ved Bodøsjøveien (190
meter) og til Bodøveien (ca. 400 meter). Adkomst til og fra bussholdeplassene skjer via fortau.
Utrykningskjøretøy
Utrykningskjøretøy skal ha adkomst fra Trålveien i sør og vest.
Parkering
Parkering vil i hovedsak løses i parkeringskjeller under blokkbebyggelsen.
Krav til bil- og sykkelparkering skal løses i henhold til de til enhver tid gjeldende
parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune.
I tillegg til parkering under bakken vil det etableres gjesteparkering og sykkelparkeringsplasser
på bakkeplan. Gjesteparkeringsplasser er inkludert i overnevnte parkeringskrav. Her vil det
etableres egen parkeringsplass til hjemmetjenesten. Forslag til plassering er anvist i planens
vedlagte utomhusplan. Endelig plassering av parkeringsplassene vil løses i forbindelse med
søknad om rammetillatelse.

6.8 Støy
Planområdet omfattes ikke av støysone for biltrafikk. Planområdet ligger derimot i gul sone for
flystøy.

6.9 Kulturminner
Det finnes ingen fredete kulturminner innenfor planområdet. Dersom det under arbeid i
området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i
området, vil arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene jf. kulturminneloven.
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6.10 Teknisk Infrastruktur
Området er tilknyttet offentlige vann- og avløpsledninger. Overvannet vil håndteres lokalt med
tillatt påslipp på eksisterende overvannsledninger. Tilkobling til vann-, avløp og overvann vil
sikes i planforslagets tilhørende rekkefølgekrav. Planområdet tilknyttes fjernvarmekonsesjon
for å få levert fornybar varme til leilighetsbygget.

6.11 Renovasjonsløsning
Foreslått plassering av renovasjonsløsning er vist i planforslagets vedlagte utomhusplan. For
endelig renovasjonsløsning kan det være aktuelt for tiltakshaver å samarbeide med
naboeiendommene. IRIS anbefaler herunder et samarbeid med Trålveien 21 like vest for
planområdet. Plassering av renovasjonsløsning gjøres for å blant annet oppnå tilstrekkelig
avstand til planlagt bebyggelse.
Planforslaget legger til rette for sporingskurve for 12 meter lang bil ved henting innenfor
tomten. Se svingradius vist på planforslagets vedlagte utomhusplan.

6.12 Rekkefølge og vilkår
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12-7 nr. 10)
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal følgende foreligge:
− Situasjonsplan iht. § 2.3
− Skisseplan for kommunaltekniske anlegg, godkjent av Byteknikk.
− Redegjørelse og plan for anleggsrigg i byggefasen.
− Dokumentasjon på tilstrekkelig skolekapasitet i området.
Før igangsettingstillatelse skal følgende foreligge:
−
−
−
−

Detaljplaner for kommunaltekniske anlegg, offentlig veigrunn og VA- anlegg som er
godkjent av Byteknikk.
Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, jf. § 2.12.
Avtale om tilknytning til fjernvarmenettet skal være dokumentert.
Ved krav om tiltaksplan for eventuelle forurensede masser skal den være godkjent av
Byteknikk før det gis igangsettingstillatelse.

Før bebyggelse tas i bruk skal følgende foreligge:
−

Felles uteoppholdsareal. Dersom det gis midlertidig brukstillatelse i vinterhalvåret, skal
nødvendig uteoppholdsareal senest ferdigstilles påfølgende sommer.

Før ferdigattest kan gis skal foreligge:
-

Før det kan gis ferdigattest for tiltaket skal felles adkomst være fullverdig opparbeidet.
Før det kan gis ferdigattest for anlegg på bakken skal hele anlegget være ferdig i henhold
til godkjent situasjonsplan.
Før det kan gis ferdigattest for tiltaket skal fortau være ferdig opparbeidet.
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7.0 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
7.1 Overordnede planer
Planforslaget er i tråd med gjeldende arealbruk i henhold til Kommuneplanen for Bodø
kommune (2018-2030) hvor planområdet er avsatt til framtidig boligbebyggelse
(blokkbebyggelse) med tilhørende samferdselsareal.
Planområdet inngår i sone 39.46 i Kommuneplanens arealdel hvor det er tillatt med 11 meters
byggehøyde. Forslagsstillers foreslåtte bebyggelse har høyder på henholdsvis 8, 11, og 14,5
meter. Med unntak av høydebestemmelsene er planforslaget i tråd med overordnede
bestemmelser i kommuneplanen. Konsekvensene av byggehøyden er utredet og konkludert i
delkapitler under.

7.2 Konsekvenser for omkringliggende bebyggelse, stedets karakter og tåleevne
Planforslaget vil etter forslagsstillers vurdering medføre positive konsekvenser for stedets
karakter og estetikk gjennom tilrettelegging av boligbebyggelse med høy standard.
Områdets karakter er hensyntatt i tiltaket som ligger til grunn for planforslaget. Nærområdet
oppfattes som, og representerer, et typisk sammensatt langsiktig utviklet bolig- og
næringsområde med tilhørende varierende bygningstyper og byggehøyder. Området er videre
preget av en transformasjon fra mindre næringsbebyggelse inne i et boligområde til et mer
rendyrket boligområde med mer relevante funksjoner og tilbud tilknyttet dette.
På bakgrunn av overstående forståelse av områdets varierende bygningstypologi og delvis
sammensatte bebyggelsesstrukturer, samt landskapstrekket som sådan, anses det at det ikke
foreligger en tydelig karakter i nærområdet. Påvirkningen av tiltaket som ligger til grunn for
planforslaget bør derfor vurderes etter sin utforming og ikke minst nye funksjon i forhold til
nærområdets pågående transformasjon av spredt næringsbebyggelse til nyere og mer fortettede
boligtiltak. Området er derfor av en slik befatning at den har god tåleevne for nye tiltak.
Planforslaget tilfører nærområdet ytterligere boliger og vil bare i sin funksjon være å anse som
et godt alternativ til dagens situasjon. Foreslått bebyggelse har differensierte høyder fremfor et
samlet volum tilsvarende det som er på tomten i dag. Det er derfor av forslagstillers klare
oppfatning at volumbearbeidelsen i planlagt tiltak i mye større grad tilpasser seg områdets
sammensatte karakter enn alternativet som har lik høyde på hele volumet.

Ill 7.1 Planlagt bebyggelse sett fra sydvest.
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7.3 Landskapspåvirkning
Planområdet ligger på oversiden av Trålveien i et terrengdrag som skrår oppover i nordlig
retning. Planforslagets foreslåtte tiltak er plassert ut mot veien, og er tilpasset både barnehagen i
nord og lekeareal i skråningen i vest.
Planlagt tiltak innenfor planområdet medfører relativt små inngrep i landskapet og vil heller
anses som en forlengelse av eksisterende inngrep. På bakgrunn av dette vurderes omfanget av
landskapspåvirkningen som minimal og landformens karaktertrekk vil i mindre vesentlig grad
svekkes.

7.4 Sol-skyggediagrammer
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet sol- skyggediagrammer for planlagt tiltak med
nedtrappet bebyggelse på 4-2 etasjer og for bygningsvolum på 3 etasjer. I vurderingen av
tiltakets konsekvens skilles det mellom effekt på eget uteoppholdsareal og effekt for
barnehagens uteoppholdsareal.
Sol-skyggediagrammene som er lagt til grunn for konsekvensutredningen vurderer
solforholdene på utearealene klokken 12, 15 og 18 ved høstjevndøgn, 1. mai og 23. juni.
Analysen ligger vedlagt planmaterialet i sin helhet.
Ny bebyggelses effekt på eget uteoppholdsareal
Uteoppholdsarealene for nye tiltak skal ifølge kommuneplanens arealdel plasseres og utformes
slik at god kvalitet oppnås i forhold til sol og lys. Uavhengig av bygningsvolumets etasjehøyde
viser analysene skygge på store deler av eget uteoppholdsareal kl. 12. Denne skyggen vil derimot
være kortvarig og effekten ansees som mindre negativ basert på skyggens forskyving i forhold til
utearealet etter kl. 12.
Husbanken anbefaler videre at 50 % av uteoppholdsarealene skal ha sol ved vårjevndøgn
kl. 15:00. Planlagt tiltak med nedtrappet bebyggelse ivaretar dette med god margin. Derimot vil
husbankens anbefaling i mindre grad opprettholdes for bygningsvolum på 3 etasjer.
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Ill 7.2 Sol-skyggediagram av ny bebyggelse ved jevndøgn kl. 15.00 for
bygningsvolum uten oppdelte etasjehøyder (3 etasjer).

Ill 7.3 Sol-skyggediagram av ny bebyggelse ved jevndøgn kl. 15.00 for
bygningsvolum med oppdelte etasjehøyder (2-4 etasjer).

Det er videre ønskelig fra kommunen sin side at minimum 50 % av uteoppholdsarealet skal
være solbelyst minimum 5 timer den 1. mai, hvorav 3 av disse 5 timene skal være mellom kl.
15.00 og 20.00. Dette kravet vil bli tilfredsstilt for begge alternativene, med noe mer skygge på
uteoppholdsarealet for bygningsvolum uten oppdelte etasjehøyder.

Ill 7.4 Sol-skyggediagram av ny bebyggelse 01. mai kl. 15.00 for
bygnignsvolum uten oppdelte etasjehøyder (3 etasjer).

Ill 7.5 Sol-skyggediagram av ny bebyggelse 01. mai kl. 15.00 for
bygnignsvolum med oppdelte etasjehøyder (2-4 etasjer).

Skyggeanalysen for 23. juni kl. 12, 15 og 18 viser gode solforhold på uteoppholdsarealet,
uavhengig av etasjehøyde.
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Ill 7.6 Sol-skyggediagram av ny bebyggelse 23 juni kl. 12.00 for
bygningsvolum uten oppdelte etasjehøyder (3 etasjer).

Ill 7.7 Sol-skyggediagram av ny bebyggelse 23. juni kl. 12.00 for
bygningsvolum med oppdelte etasjehøyder (2-4 etasjer).

Analysen av solforhold på eget uteoppholdsareal viser generelt sett at det vil oppnås best
solforhold med et nedtrappet bygningsvolum. Dette begrunnes med at en nedtrappet bebyggelse
også vil kaste en nedtrappede skygge som dermed vil dekke mindre deler av uteoppholdsarealet
sammenlignet med et kontinuerlig skygge fra et 3-etasjers bygningsvolum.
Ny bebyggelses effekt på tilstøtende utearealer for barnehagen
For barnehagens uteoppholdsareal er det viktig at ny bebyggelse ikke medfører dårligere
solforhold når barnehagen er i bruk. Uteareal på offentlige barnehager brukes også utenom
åpningstiden, og det bør derfor være solfylt uteareal også på ettermiddagen. Med barnehagens
plassering nordøst på tomta har de sør- og vestvendte utearealene i utgangspunktet gode
solforhold.
Analysen av nedtrappet bebyggelse sammenlignet med bygningsvolum på 3 etasjer viser at deler
av barnehagens uteoppholdsareal får noe mer skygge ved høstjevndøgn kl. 12. Denne skyggen
vil derimot være svært kortvarig samtidig som det kun dekker et mindre område, og vil derfor
ikke ansees som en nevneverdig negativ effekt.

Ill 7.8 Sol-skyggediagram av barnehagens uteoppholdsareal ved
høstjevndøgn kl. 12:00 av bygningsvolum med 3 etasjer.

Ill 7.9 Sol-skyggediagram av barnehagens uteoppholdsareal ved
høstjevndøgn kl. 12:00 av bygningsvolum med 2-4 etasjer.

Etter klokken har passert 12 vil skygge medført av nytt bygningsvolum forskyve seg fra
barnehagen og østover mot Trålveien. På bakgrunn av dette vil derfor ingen av
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bygningsvolumene, uavhengig av byggehøyde, medføre negative konsekvenser for barnehagens
uteoppholdsareal.
Oppsummering – skyggevirkning
Som vi ser av overnevnte og vedlagte skyggeanalyser vil det totalt sett oppnås bedre solforhold
på egen tomts uteoppholdsareal med foreslått nedtrappet bebyggelse på 2-4 etasjer
sammenlignet med et bygningsvolum på 3 etasjer. Analysene viser videre at effekten av nytt
tiltak på barnehagens uteoppholdsareal vil medføre noe mer skygge for 4 etasjer sammenlignet
med 3 ved høstjevndøgn klokken 12. Denne skyggen vil derimot være kortvarig, og anses derfor
ikke som en vesentlig negativ effekt. Basert på en total vurdering av foreliggende analyser vil
det derfor oppnås best solforhold på uteoppholdsarealene med et nedtrappet bygningsvolum på
4-2 etasjer.

7.5 Barn og unges interesser
Nærlekeplass innenfor planområdet er sikret i planarbeidet. Planlagt uteoppholdsareal vil koble
seg på eksisterende lekeplass langs skråning ved barnehagen i sør. Opparbeiding av denne er
sikret i planens bestemmelser og tilhørende rekkefølgekrav. Det er i tillegg utarbeidet
bestemmelser om at det skal etableres fysiske hindre mot gjennomkjøring på internveien for å
bedre trafikksikkerheten i planområdet.
For å legge til rette for trygg og effektiv ferdsel for myke trafikanter samt oppnå en trygg
skolevei for barn og unge er gode gangforbindelser til og fra planområdet sikret og opparbeidet.
Dette inkluderer bygging av nytt fortau med påkobling til eksisterende fortau ved krysset ved
mot Garnveien.

7.6 Tilstøtende planarbeider
Det er ingen tilstøtende planarbeider som påvirkes av planforslaget.

7.7 Veg og trafikkforhold
Plassering av innkjørsel til planområdet og boligblokkens parkeringskjeller hvor Trålveien er
strakest i sin utforming vil medføre en oversiktlig inn- og utkjøring av planområdet.
Adkomstveg fra Trålveien i østlig del av planområdet er også vurdert under planarbeidet.
Grunnet alternativets plassering ville en slik adkomst ikke være hensiktsmessig når det gjelder
trafikksikkerheten til og fra planområdet. En eventuell endring av adkomst fra dagens løsning vil
også være kostnadskrevende sammenlignet med å bevare og oppgradere dagens adkomstveg.
Adkomstveg fra nord i planområdet vil derfor ikke benyttes, og uønsket ferdsel fra adkomst
herfra vil sikres ved anleggelse av bom, se planforslagets vedlagte situasjonsplan.
I tillegg innebærer planforslaget opparbeidelse av fortau sør og øst for planområdet.
Planbestemmelsenes rekkefølgekrav vil sikre trygg og sikker skolevei for eksisterende og nye
beboere i området, og vil med dette også kunne forbedre trafikksikkerheten i området.

7.8 Energi
Med planområdets plassering innenfor fjernvarmekonsesjon og nærhet til eksisterende
fjernvarmenett kan Bodø Energi varme levere fornybar og miljøvennlig varme til planområdet.
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7.9 Alternativsvurdering
Som en del av planarbeidet vurderes også et annet alternativ for bygningsvolum innenfor
planområdet: Lamellbebyggelse. Alternativet innebærer en oppdeling av bygningsvolumet i 3
deler plassert parallelt skrått på tomten i retning nordøst – sørvest.

Ill 7.10 Alternativ til bygningsvolum sett fra sørvest.

Alternativet skiller seg fra foreliggende og ønsket alternativ med sin oppdeling av
bygningsvolumet. Med en slik løsning vil uteoppholdsarealene også bli delt opp i 3 mindre deler
tilhørende hver enkelt lamell, framfor å ha et større samlet uteoppholdsareal.
Oppdelingen av uteoppholdsarealene vil med dets plassering medføre eksponering mot
Trålveien. Eksponert rekreasjonsareal gir mindre trafikksikre og brukervennlige
uteoppholdsareal, og strider mot overordnede retningslinjene gitt i kommuneplanens arealdel. I
tillegg vil både bebyggelsen og uteoppholdsarealet med dette alternativet gi en løsning som
medfører mindre sammenheng med uteoppholdsarealet til barnehagen.

Ill 7.11 Sol-skyggediagram med alternativ bebyggelse, 01. mai kl. 15:00
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Skyggeanalysen viser at det med denne strukturen resulterer i dårligere solforhold på de
oppdelte uteoppholdsarealene både ved høstjevndøgn kl. 15:00, og for 1. mai kl. 15:00 og kl.
18:00.

Ill 7.12 Sol-skyggediagram med alternativ bebyggelse, 01. mai kl. kl. 18:00

Alternativet vil dermed ikke opprettholde kommunens krav om at uteoppholdsarealene skal
være minimum 50 % solbelyst 3 timer mellom kl. 18 og kl. 20. I tillegg vil alternativet medføre
nevneverdige konsekvenser når det gjelder både utsyn og innsyn for ny og omkringliggende
bebyggelse.

7.10 Sammenstilling av løsninger
Etter en samlet vurdering vil alternativet med nedtrappet bygningsvolum på 2-4 etasjer legges
til grunn for planarbeidet. Med dette alternativet oppnås betraktelig bedre solforhold og
brukbarhet av utearealene sammenlignet med andre vurderte alternativer.

Ill 7.13 Snitt-tegning av ny bebyggelse (t.v) og eksisterende barnehage (t.h).
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Med tiltakets plassering vil det medføre minimale innvirkninger for utsikt og skyggeforhold for
nærliggende bebyggelse i vest, sør og øst for tomten. 2-4 etasjer vil som vist i figuren under
medføre en differensiering av volumet i leilighetsbygget. Uten nedtrapping med kun 3 etasjer vil
framstå noe monolittisk. Mot øst vil leilighetsbygget med 4 etasjer ligge på ca. samme høyden
som barnehagen, da bygget blir plassert lavest mulig i terrenget i forhold til barnehagen og dens
uteoppholdsareal. Forholdet til barnehagen med dens tilhørende uteareal er vektlagt i arbeidet
med planen.

Ill 7.14 Planlagt bebyggelse sett fra syd.

Planlagt bebyggelse sikrer at rekreasjonsarealet ligger skjermet fra Trålveien slik at det oppnås
et attraktivt og trafikksikkert uteareal som holder høy standard. I tillegg vil bebyggelsen og
uteoppholdsarealet på denne måten ha større sammenheng med barnehagen.
På denne måten legges det til rette for solfylte uteoppholdsareal som innbyr til lek og
rekreasjon, både ved vår- og høstjevndøgn, i mai og i juni, samtidig som det oppnås best mulig
løsning for omkringliggende bebyggelse.

7.11 Oppsummering
Basert på overnevnte vurderinger vil planforslaget og planlagt byggetiltak ha vesentlig flere
positive enn negative konsekvenser for området. Planforslaget ansees å være i tråd med ønsket
utvikling i Bodø kommune ved å legge til rette for et økt botilbud av høy kvalitet i nærheten av
sentrum hvor hensynet til omkringliggende bebyggelse er ivaretatt. Planlagt tiltak vil med dette
fremstå som en forskjønnelse i området. Etter forslagsstillers syn representerer planforslaget en
positiv konkretisering av ønsket utvikling i kommunen.
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8.0 KONSEKVENSUTREDNING
8.1 Konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger
Det er i innledende fase av planarbeidet avklart med planmyndigheten at planforslaget ikke
utløser krav til konsekvensutredning etter forskriften. Dette er begrunnet i planforslagets
størrelse og samlet virkning på samfunnet.
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9.0 INNSPILL TIL OPPSTART OG VURDERINGER
9.1 Innspill etter kunngjøring av oppstart
Reguleringens oppstart ble varslet per brev den 02.04.2019. Planarbeidet ble kunngjort i avisa
Nordland den 02.04.2019. Fristen ble satt til 07.05.2019. Det har innkommet 4 innspill innen
fristens utløp.
Mottatte innspill:
Nr

Dato

1

20190529 Statens vegvesen

29.04.2019

2

20190506 Nordland fylkeskommune

06.05.2019

3

20190409 Skipenes Eiendomsutvikling AS

09.04.2019

4

20190426 Bodø Energi, BE Varme AS

26.04.2019

Vurdering av innspill:
1

20190429 Statens vegvesen

29.04.2019

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.
2

20190506 Nordland fylkeskommune

06.05.2019

Seksjonsleder for Plan og miljø gir følgende innspill:
- Forholdet til regionale interesser
Merknadsstiller viser til at det skal legges vekt på estetisk og arkitektonisk kvalitet i
planleggingen. Det må i tillegg søkes gode løsninger for kollektivtransport. For å imøtekomme
både dagens og framtidens boligbehov skal det legges til rette for egnede boliger tilgjengelige
for alle.
- Planfaglig
Merknadsstiller viser til utearealene og at disse skal tilrettelegges for barns lek i trygge
omgivelser, og at dette sikres i planforslagets planbestemmelser.
Plankartet skal videre publiseres i Nordlandsatlas for bedre dialog og medvirkning i
planarbeidet. Utenom dette påpeker merknadsstiller følgende:
- Ta hensyn til framtidige klimaendringer
- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper
- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser.
- Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen skal ta hensyn til estetiske forhold.
- Avslutningsvis viser merknadsstiller til naturmangfoldlovens prinsipper på hvordan
offentlige beslutninger skal tas.
- Kulturminnefaglig
Merknadsstiller kjenner ikke til at det finnes registrerte verneverdige kulturminner innenfor
planområdet.
Nordland fylkeskommune viser til sin rolle som samkjører av eventuelle innsigelser mot
planforslaget. Det vises videre til krav om hensyntagen til støyproblematikk ved
reguleringssaker og henviser i den sammenheng til MD 1442.
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Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller tar merknadene til etterretning og viser til planmaterialet i sin helhet hvor
overnevnte punkter er ivaretatt.
3

20190409 Skipenes Eiendomsutvikling AS

09.04.2019

Merknadsstiller viser til forslagsstillers plan og kan ikke se at deres eiendoms avkjørsel, tomt
gnr 39, bnr 979, skal inngå i deres plan, og ber om at dette tas ut av planen.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller tar merknad til etterretning og viser til endelig plangrense i planforslaget hvor
merknadsstillers eiendom ikke lenger inngår i planen.
4

20190426 Bodø Energi, BE Varme AS

26.04.2019

Merknadsstiller viser til kommunens klima- og energiplan som legger vekt på å skape en
miljøvennlig by. Kommunen legger også vekt på nye energiformer for å redusere
klimagassutslipp, som merknadsstiller kan bidra med å levere i form av varme til byggene.
Det informeres om at fjernvarme også kan benyttes til fossilfri oppvarming og uttørking på
byggeplasser.
Siden planområdet omfattes av konsesjonsområde for fjernvarme gitt av Norges vassdrags- og
energidirektorat (NV) den 14.12.16 og ligger i nærheten av eksisterende nett, kan BE Varme
levere fornybar og miljøvennlig varme. Merknadsstiller viser videre til kommunens vedtak, PS
11/31, at det er innført tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.
For at merknadsstiller skal kunne levere fornybar varme må bygget ha vannbårent
varmeanlegg beregnet for det totale vannbehovet til bygget.
Merknadsstiller informerer om at «hovednettet» er under prosjektering og vil gå i fortau
Bodøsjøveien fram til «salgslagstomten». Stikkledning må bygges fra hovedtrase til tomten.
Kundesentralen bør videre legges i et teknisk rom i enden av stikket i bygget.
Avslutningsvis påpeker merknadsstiller at det i forbindelse med dette vil bli beregnet en
tilknytningsavgift i samsvar med energiloven § 5-5.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller tar merknaden til etterretning og viser til valgt energiforsyning i planmaterialet
hvor dette er ivaretatt.
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