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Vedtak om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Hammarn 6, Bodø radio, Sentrum
Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement,
behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:

VEDTAK
Forslag til detaljregulering for Hammarn 6, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på
høring. Planforslaget er vist på kart vertikalnivå 1 og 2, med planID 2019019, datert 13.05.2020,
med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.05.2020 og planbeskrivelse datert 20.05.2020.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-11, jf. 12-10.
Sammendrag
Formålet med planen er å legge til rette for opptil 45 boliger i form av blokkbebyggelse
på Hammarn 6 med tilhørende fellesuteareal på lokk og parkeringsanlegg under terreng. I ny plan
forutsettes eksisterende bebyggelse på tomten revet. Planforslaget legger til rette for adkomst fra
Hammarn via Fredensborgveien i sørøst. Det skal etableres ensidig fortau langs Hammarn østre
side frem til Hammarns nordre del.
Forslagsstiller er Hammarn 6 Eiendom AS og Plankonsulent er Gnist arkitekter AS.
Basert på tiltakets størrelse og påvirkning på miljø og samfunn er det vurdert at tiltaket ikke
utløser krav om konsekvensutredning.
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. 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 11.12.2019 og påfølgende underveismøter.
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Saksopplysninger
Bakgrunn
På vegne av forslagsstiller, Eiendomsselskapet Hammarn Eiendom AS, fremmes forslag om privat
detaljregulering for Bodø Radio, Hammarn 6, sentrum. Planområdet er del av Sentrum bydel og er
lokalisert ca 1,5 km vest for bykjernen, og 750 meter nordvest for Bodø lufthavn.

Planområdet ved oppstart er vist med rødt strek.

Eksisterende bebyggelse, Bodø radio markert med rød sirkel.

Bakgrunn
Området nås via Hammarn via Fredensborgveien. Området er flankert av to høyblokker i Bodø
Panorama og grenser til småhusbebyggelse i øst, vest og sør. Mot vest og øst grenser planområdet
mot vernet boligbebyggelse.
Nabobebyggelsen i nord, Panorama 1 og 2 er blant annet etablert i et tidligere steinbrudd.
Bebyggelsesstrukturen i området består ellers av frittliggende bebyggelse som forholder seg til vei
og plass med varierende tomtestørrelse og tetthetsgrad. Den nærmeste bebyggelsen er oppført i 2
til 9 etasjer med flatt/skrå tak for blokkbebyggelse i nord. Bebyggelsen i sør, vest og øst består i
hovedsak av lavere bebyggelse med saltak.
Eksisterende bebyggelse på tomta er lokalene til tidligere Bodø radio. I dag er Bodø radio, nå
Kystradio Nord, en del av Hovedredningssentralen. Denne virksomheten drives i dag fra
Jakhellngården i bykjernen. Eksisterende bebyggelse på tomta er en toetasjes eldre
næringsbebyggelse, med parkeringsplass og tilhørende grøntareal.

Eksisterende bebyggelse vist i forhold til nabobebyggelse

Bodø radios lokaler sett fra nordvest

Verneverdig bebyggelse vist i gule skraverte områder

I Temaplan for kulturminner i sentrum er det registrert to vernede bebyggelser i nærhet av
planområdet. Hammarn 2 (markert som 1 på kartutsnitt) er et bolighus bygget i 1890 som i
Temaplan for kulturminner er satt til bevaring. Fredensborgveien 33,35 og 37 (markert som 7 på
kartutsnittet) i Temaplan for kulturminner beskrevet som eksempler på tidlig boligbebyggelse på

Langstranda, bygget på 1960-tallet, avsatt til bevaring. Begge har status som vernet
boligbebyggelse, registrert som områder som skal reguleres til hensynssone. Videre beskrivelse av
vernet bebyggelse er gjort i punkt 5.7 i planbeskrivelsen.
Planstatus

Planområdet markert med rød sirkel

Planområdet inngår i sone 2 i gjeldende kommuneplanens arealdel (2018-2023) hvor hele
planområdet er avsatt området til boligbebyggelse.
Planområdet omfattes av to reguleringsplaner. Den ene, Reguleringsplan Fredensborgveien
31, PlanID 1068, er vedtatt den 16.03.2006. Arealene er regulert til bolig, lekeareal og samferdsel,
se kartutsnitt til høyre. Denne planen tillater oppførelse av bredere bygninger opp til gesimshøyde
k+22,0, hvor det videre kan oppføres en smalere bygning opp til gesimshøyde k.31,5.
Utnyttelsesgraden er på 65 % BYA målt for nivå k+14. For nivå over k+22 er maksimal
utnyttelsesgrad 100% BYA.
Den andre reguleringsplanen er deler plan for Reguleringsplan for Hammarn, Steinbruddet og
deler av Pelle Mollins plass, PlanID 1090. Arealet som er omfattet av ny plan er samferdselsformål
og markert med rød strek. Kartutsnitt til venstre.

Planavgrensning ved varsel om oppstart

Planforslaget

Illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra sørvest
Det legges til rette for blokkbebyggelse med inntrukket 6. etasje over lokk mot Hammarn med
felles uteoppholdsareal sør og øst. Uteoppholdsarealet er i hovedsak planlagt på lokk over
parkering/bod en etasje over Hammarn. Utenom uteoppholdsareal på bakkeplan planlegges det å
legge til rette for fellesareal i form av mindre forsamlingslokale og lignende i sokkelen.
Parkeringsanlegg planlegges over to plan under terreng/lokk med 2-delt adkomst via overbygget
rampe med innkjøring sør på tomten. Hovedatkomst inn til boligblokken er mot Hammarn vest på
tomten i sokkel med inngang til fellesareal, boder og vaskerom.
Ny bebyggelse har en maks høyde på k+33,3. Øverste etasjen er trukket inn fra fasadeliv for å
dempe inntrykket og minske skyggevirkningene. Deretter trappes bebyggelsen ned med en 5.
etasje på k+ 30,6. Inntrekning av 6. etasje er satt til minimum 2,5 meter med unntak av
Nord/Nord-vest. Bebyggelsen over terreng har en utnyttelsesgrad på 65 % BYA, mens
parkeringsanlegget i sokkel og etasjen under har en BYA på 100%.

Illustrasjon av planlagt bebyggelse langs Hammarn

Utsnitt av situasjonsplan

Adkomst til felles uteoppholdsareal planlegges nordvest på tomten, langs Hammarn med
utvendige trapper opp til et sammenhengende utomhusareal rundt byggets øst- og sørside.
Uteoppholdsarealet er plassert på lokk sør og øst for planlagt bebyggelse en etasje opp fra
Hammarn. Lokket flukter med eksisterende terreng i øst og sør. Knausen tenkes brukt som
utsiktspunkt med benker og mulig grillplass. Bakken opp til knausen tenkes brukt som veksthage
for boliger. Det tas sikte på å gjøre mindre terrenginngrep i knausen innenfor planområdet, men
det er ønskelig å gjøre disse så små som mulig.
Renovasjon er tenkt løst med felles nedgravde avfallskontainere på egen tomt. Alternativ løsning
er å samarbeide med naboen i vest.
Prosjektet tilknyttes eksiterende teknisk infrastruktur i området, og det skal knyttes til
fjernvarmeanlegg.
Tiltakshaver fremmet forslag om bildelingsordning ved mottak av forslag til planleveranse. Forslag
til bestemmelse om bildeling er vurdert men ikke tatt med i planforslaget. Forslaget ble trukket av
plankonsulent da det ikke var utredet godt nok for å bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring.

Planprosess
Det har vært noen avklaringsmøter mellom plankonsulent/tiltakshaver og Byutvikling Plan før
oppstart og under utarbeidelsen av planforslaget. Formelt oppstartmøte ble avholdt 11.12.2019.
Oppstart av planarbeid ble varslet med annonse, brev og på kommunens nettside den 21.12.2019,
med frist for innspill den 31.01.2020. Det ble avholdt åpent informasjonsmøte hos
plankonsulentene den 16.01.2020.
Ved fristens utløp forelå det totalt 8 innspill. Ett innspill er fra Bodø energi og tre er fra
tilgrensende borettslag. Resten av innspillene er fra nasjonale og regionale planmyndigheter.

Innspillene ble i hovedsak tatt til orientering, mens innspillet fra Avinor ble tatt til etterretning.
Avinor ba om at det utarbeides bestemmelser som regulerer høyder i forhold til bebyggelse og
kraner i byggeperioden, gitt av krav om sikt, radiotekniske anlegg og turbulens.

1 20200123 Bodø Panorama borettslag 2

23.01.2020

2 20200127 Nordlands Framtid Borettslag

27.01.2020

3 20200129 Fylkesmannen i Nordland

29.01.2020

4 20200129 Avinor

29.01.2020

5 20200129 Bodø Energi

29.01.2020

6 20200130 Nordland Fylkeskommune

30.01.2020

7 20200130 Bodø Panorama borettslag 1

30.01.2020

8 20200113 Statens Vegvesen

13.01.2020

1. Innspill fra Bodø panorama borettslag 2 omhandler en rekke punkter i forhold til hvordan
de berøres av planforslaget. Deriblant økt trafikkmengde, sikkerhet, fremkommelighet og
ro i byggeperioden, vindpåvirkning og avfallsløsning. Innspillene er delvis tatt til orientering
og delvis til etterretning. Innspill som omhandler byggeperioden vil for det meste bli tatt
opp i forbindelse med tiltaksplan for ulemper i bygge- og anleggsfase som skal foreligge før
det gis IG. Innspill som omhandler økte trafikkmengder og vindpåvirkning er belyst i
vedlagte analyser. Innspill som omhandler renovasjonsløsning er satt inn i planen som en
mulighet. Det er ønskelig å få til en felles løsning dersom en kan komme til enighet med
borettslag og renovasjonsselskap.
2. Innspill fra Nordland Framtid Borettslag omhandler ønske om reduserte byggehøyder som
ikke blir vesentlig høyere enn dagens bebyggelse. Innspillet er tatt til orientering men ikke
imøtegått utover å plassere bebyggelse så langt bort fra borettslag som mulig.
3. Innspill fra fylkesmannen i Nordland handler om hensyn til barn og ungdom, digitalisering
av plankart og samfunnssikkerhet og beredskap. Innspill er tatt til orientering og
planmaterialet i sin helhet besvarer innspillene.
4. Innspill fra Avinor omhandler i hovedsak forholdet til flyplassen og høydebegrensninger
dette gir. Blant annet ønskes det at det tas inn planbestemmelser som regulerer høyder i
forhold til bebyggelse og kraner i byggeperioden, gitt av krav om sikt, radiotekniske anlegg
og turbulens. Innspill et tatt til etterretning og aktuelle planbestemmelser tatt med.
5. Innspill fra Bodø Energi henviser til at området er i konsesjonsområdet for fjernvarme og
tilknytningsplikten dette medfører. Innspillet er tatt til orientering og tilknytningsplikt er
belyst i både planbestemmelser og planbeskrivelse.

6. Innspill fra Nordland Fylkeskommune omhandler forholdet til regionale interesser,
planfaglige tema og kulturminner. Innspillene er tatt til orientering og temaene belyst i
planmaterialet.
7. Innspill fra Bodø Panorama borettslag 1 omhandler sikkerhet og ro i byggeperioden,
terrenginngrep i mellomliggende knaus, ønske om vind og skyggeanalyser, bruk av knaus
og sikring av bratt terreng. Innspill er tatt til orientering og temaer som er ønsket
belyst/utredet er gjort i planbeskrivelsen med tilhørende analyser av Vind og Sol/skygge.
Innspill som omhandler byggeperioden vil for det meste bli tatt opp i forbindelse med
tiltaksplan for ulemper i bygge- og anleggsfase som skal foreligge før det gis IG
8. Statens vegvesen hadde ingen merknader til oppstart.

Innspillene er referert og kommentert i planbeskrivelsen punkt 9.1. Disse forholdene ansees
ivaretatt i planforslaget.
Vurderinger
Problemanalyse
De spesielle problemstillingene som ble drøftet i oppstartmøtet var følgende:





Byggehøyder
Forholdet til verneverdig bebyggelse
Bildeling
Renovasjon

Byggehøyder
Foreslått bebyggelse er angitt med en høyere byggehøyde (kote +33,3) enn maksimalt tillatt på
kote + 31,5 i gjeldende reguleringsplan for området (Fredensborgveien 31, PlanID 1090). Det er i
oppstartsmøtet åpnet opp for at ny bebyggelse kan etableres med samme byggehøyde som
eksisterende blokkbebyggelse i vest (kote +33,3).
Plankonsulenten har anmodet om å få øke byggehøydene opp til kote + 33,7. Byutvikling har ikke
imøtekommet dette ønske og viser til oppstartmøtet at absolutt tillatt byggehøyde er satt til kote
+ 33,3.
Leder byutvikling vurderer at det er uproblematisk å tillate byggehøyde opp til kote + 33,3 fordi
det ikke medfører vesentlige negative virkninger på nabobebyggelse mht sol- eller vindforhold.
Forholdet til verneverdig bebyggelse
I oppstartsmøtet har blant annet forholdet til den verneverdige bebyggelsen vært diskutert. Det
var gitt rammer for ny bebyggelse som tillater en høy bebyggelse i forhold til nevnte bebyggelse.
Ny bebyggelse foreslås med lik høyde som blokk i vest og innordner seg derfor i hovedsak til
eksisterende bebyggelse i nordvest og nordøst. Det handlingsrommet plankonsulentene har hatt
for å legge til rette for en bebyggelse som kan harmonere med eksisterende bebyggelse er

begrenset til plassering av bygningsvolumer, valg av materialer, fargebruk og modellering av
fasader.
I forhold til bebyggelsen i sør, fremstår forslag til ny bebyggelse som relativt lite tilpasset mht
byggehøyde og formspråk. For å ivareta hensynet til nærliggende bygningsmiljø er planlagt
bebyggelse tenkt plassert så langt unna disse som mulig. Videre er øverst etasje trukket inn mot
vernet bebyggelse for å minske noe av høydevirkningene. Selv om ny bebyggelse er trukket tilbake
så langt som mulig fra bebyggelsen i sør, fremstår foreslått bebyggelse som noe ragende i forhold
til den eksisterende bebyggelsen i sør, vest og sørlig retning.
For nedre nivå er lokk over parkeringsareal planlagt tilpasset terrenget mot vernet bomiljø øst for
planområdet. Dette vil bidra til å danne en god overgang mellom uteoppholdsareal for ny
bebyggelse og grøntareal rundt eksisterende bygningsmiljø.
Forslaget gir i liten grad skyggevirkninger mot vernet bebyggelse som fremkommer av
skyggediagram i planbeskrivelsen. Som det går frem av vindanalyse bidrar forslaget også i liten
grad til å øke vindeffekten for vernet bebyggelse.
I temaplan for kulturminner er det ikke utredet hvilke kvaliteter som anses som verneverdig. Det
blir derfor kanskje ikke mulig å gi konkrete bestemmelser om hvordan ny bebyggelse skal ta
hensyn til den verneverdige bebyggelsen mht til material- og fargebruk og detaljering.
Det er positiv at den nye bebyggelsen er lagt så langt nord som mulig fra bebyggelsen i sør og at
øvre etasje er trukket tilbake. Videre vil lokket i sør bidra til å dempe høydeforskjellene mellom
forslag til ny og eksisterende bebyggelse.
Leder byutvikling vurderer på denne bakgrunnen at forslag til ny bebyggelse er tilpasset vernet
bebyggelse på en tilfredsstillende måte.

Renovasjonsløsning

Utsnitt av situasjonsplan med tenkt renovasjonsløsning. Panorama 1 sitt avfallsanlegg er tegnet inn i vestre del av
planområdet.

Foreslått plassering av renovasjonsløsning på egen tomt er vist i utsnitt fra situasjonsplan ovenfor.
Plassering er gjort slik at avfallsanlegg er lett tilgjengelig og ikke til hinder for trafikkavvikling i
området jf. Trafikkutredningen. Endelig plassering av avfallsanlegg løses i samråd med IRIS samt
eventuelt med borettslaget Bodø Panorama 1.
Byutvikling anbefaler et samarbeid med borettslag i Hammarn 12-14 vest for planområdet om
felles avfallsanlegg ved å utvide eksisterende anlegg. Dette på grunnlag av at tømming av
avfallskontainere ikke bør foregå over fortau og at det er kapasitet i det eksisterende anlegget. Det
vises for øvrig at Trafikkanalysen konkluderer med at tømming over fortau vil medføre liten
trafikkfare på grunn av liten trafikk i området rundt søppelanlegget på tomta.
Planforslaget gir likevel en akseptabel løsning sett ut fra rammene gitt for planleggingen,
tomteforhold og kvalitetene i området. Videre er det positivt at eksisterende knaus i øst ikke skal
sprenges bort, men at det søkes å lage et felles uteoppholdsareal med ulike kvaliteter.
Leder for byutvikling vurderer på denne bakgrunnen at planforslaget er i tråd med bestemmelser
om bærekraftig byutvikling, jf. kpa § 5.1.3 Utforming av bebyggelse og byggehøyde.

Økonomiske og administrative konsekvenser
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 Hammarns østre side frem til trapp
som leder ned til nedre nivå som er adkomstområde for Bodø Panoramablokkene.
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.
Planforslaget legger til rette for et godt bomiljø i et etablert boligområde. Det er trafikksikker
adkomst til tomta. I utgangspunktet vil hele tiltaket ligge innenfor gul flystøysone, men det skal
utarbeides støyrapport. Her skal avbøtende tiltak skal være utredet før det gis rammetillatelse.
Området har gode forbindelser til sentrum så vel som til rekreasjonsområder. Boligene har gode
kvaliteter mht. dagslys, utsikt, felles uteareal og fellesareal i 1.etg.
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 sentrumsnært og i et etablert bymiljø og bidrar dermed til fortetningen av Bodø.
Nærheten til sentrum gjør at behovet for motorisert fremkomst minsker og det legges til rette for
myke trafikanter.
Planen vil bidra til å legge til rette for ny bebyggelse som bygges etter nye tekniske forskrifter som
reduserer klimapåvirkningene av tiltaket. Området har også tilknytningsplikt for fjernvarme som er
med på å redusere klimagassavtrykket for oppvarming av bolig.
Konklusjon og anbefaling
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og
berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler
gjort i oppstartsmøte 11.12.2019.
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Annelise Bolland
Leder Byutvikling

Saksbehandler: Marianne Siiri

Trykte vedlegg:
1
Forslag til plankart vertikalnivå 1 og 2
2
Forslag til planbeskrivelse
3
Forslag til bestemmelser
Andre referanser:
ROS-analyse
Situasjonsplan
Sol-skyggediagram
Trafikkanalyse
Vindanalyse
Innspill til oppstart

