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1. SAMMENDRAG 
 
På vegne av forslagsstiller, Eiendomsselskapet Hammarn Eiendom AS, fremmes forslag om 
privat detaljregulering for Bodø Radio, Hammarn 6, sentrum. Planen erstatter gjeldende plan 
«Fredensborgveien 31, PlanID 1068», samt deler av «Reguleringsplan for Hammarn, 
Steinbruddet og deler av Pelle Mollins plass, PlanID 1090».  
 
Endringene fra eksisterende planer er en noe høyere og tettere bebyggelse. I tillegg tilpasses 
planen krav til parkering og uteoppholdsareal i KPA, samt regulerer gangfelt langs Hammarn. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende uteoppholds- 
og samferdselsareal. Eksisterende bebyggelse på tomten skal rives.   
 
Planforslaget foreslår inntil 45 nye boenheter i form av blokkbebyggelse. I tillegg skal det 
etableres uteoppholdsarealer, fellesareal og parkeringskjeller. Planforslaget legger til rette 
for adkomst fra Hammarn sørvest for byggeområdet, hvor veien videreføres til planlagt p-
kjeller under lokk og under terreng.  
 
Planområdet inngår i sone 2 i gjeldende kommuneplanens arealdel (2018-2023) hvor hele 
planområdet er avsatt området til boligbebyggelse. Planområdet er videre regulert gjennom 
plan «Fredensborgveien 31, PlanID 1068» til bolig, lekeareal og samferdselsareal, mens deler 
av Hammarn som ikke inngår i plan for Fredensborgveien 31, er regulert til offentlig 
trafikkareal gjennom plan «Reguleringsplan for Hammarn, Steinbruddet og deler av Pelle 
Mollins plass, PlanID 1090». Gjennom plan 1068 tillates en gesimshøyde på k+ 22-31.5 og en 
utnyttelse på 65% BYA målt for k+14. Forslagsstillers foreslåtte bebyggelse har en høyde på 
henholdsvis k+ 30,6 og k+ 33,3.  
 
Basert på tiltakets størrelse og påvirkning på miljø og samfunn er det vurdert at tiltaket ikke 
utløser krav om konsekvensutredning. 
 
På bakgrunn av forhold som har fremkommet oppstartsfasen er det gjort mindre endringer 
til planforslaget. Dette gjelder spesielt forhold til nabobebyggelsen med tilpasninger av 
terreng og tilbaketrekning av øverst etasje. Det er også tatt inn bestemmelser for 
høydebegrensninger fra Avinor.  
 
I tillegg ble det etter underveismøte 24.01.2020 gjort mindre endringer til 
planavgrensningen, samt avklart hvilke analyser som skal gjøres i planen.  
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NØKKELOPPLYSNINGER/FAKTAARK 

Kommune Bodø (1804) 

Adresse  Hammarn 6 

Gårds-/bruksnummer  138/1880 

Gjeldende planstatus Planområdet inngår i sone 2 i kommuneplanens arealdel og 
er avsatt til boligbebyggelse. Planområdet er videre regulert 
bolig, lekeareal og samferdselsareal gjennom planene 
Fredensborgveien 31, PlanID 1068 og Reguleringsplan for 
Hammarn, Steinbruddet og deler av Pelle Mollins plass, 
PlanID 1090.  

PlanID 2019019 

Forslagsstiller Hammarn 6 Eiendom AS 

Forslagstillers plankonsulent Gnist Arkitekter AS 

Grunneiere Hammarn 6 Eiendom  AS 

Planens hovedformål Boligbebyggelse, samferdsels- og uteoppholdsarealer 

Planområdets areal 2750 kvm  

Planområdets areal vertikalnivå 1 1261 kvm  

Byggeområde vertikalnivå 2 1639 kvm    

Byggeområde vertikalnivå 1 f_SPH = 1 261 kvm 

Utnyttelsesgrad vertikalnivå 2 65 % (3570 kvm BRA) 

Utnyttelsesgrad vertikalnivå 1 100 % (1853 kvm BRA) 

Konsekvensutredningsplikt Nei 

Planinitiativ oversendt Bodø kommune 12.11.2019 

Oppstartsmøte 11.12.19 

Varsel om oppstart 19.12.2019 – 31.01.2020 

 
PLANMATERIALE 
 

ID BESKRIVELSE SIST DATERT 

2019019 -1 Planbeskrivelse (dette dokumentet) 19.05.2020 

2019019 -2 Plankart – PDF-format 1:1000/A3, SOSI-format m/kontroll 15.05.2020 

2019019 -3 Reguleringsbestemmelser   15.05.2020 

2019019 -4 ROS-analyse   03.04.2020 

2019019 -5 Situasjonsplan  19.05.2020 

2019019 -6 Sol-skyggediagram  16.03.2020 

2019019 -7 Trafikkanalyse  13.03.2020 

2019019 -8 Vindanalyse 17.03.2020 

2019019 -9 Innspill til oppstart  04.03.2020 
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2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET  

2.1 Detaljreguleringens hensikt 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse 
på Hammarn 6, med tilhørende uteareal og parkering. I ny plan forutsettes eksisterende 
bebyggelse på tomten revet. Planen har også til hensikt å justere/øke tillatt byggehøyde for 
deler av bebyggelsen, øke tillatt BYA og endre plassering/utforming av bebyggelse i forhold 
til gjeldende reguleringsplan.  

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Hammarn 6 Eiendom AS.   
Plankonsulent er Gnist arkitekter AS. Sjøgata 5, 8006 BODØ  

2.3 Utbyggingsavtaler 

Det er i oppstartsvarselet varslet om igangsetting av forhandling om utbyggingsavtale med 
Bodø kommune. 

2.4 Krav om konsekvensutredning 

Det er vurdert i samråd med Byutvikling 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 er videre i tråd med overordnet arealbruk fastsatt i kommuneplanens arealdel. 
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3. PLANPROSESSEN 
 

Milepæl Dato 

Oppstartsmøte 11.12.2019 

Kunngjøring oppstart regulering 19.12.2019 

Informasjonsmøte oppstart 16.01.2020 

Innspillsfase 
19.12.2019 – 
31.01.2020 

 

3.1 Oppstartsmøte og kunngjøring oppstart regulering 

Oppstartsmøte ble avholdt 11.12.2019. Intensjonen med møtet var å avklare rammene for 
videre planarbeid basert på utarbeidede skisser for foreslått bebyggelse innenfor 
planområdet. Byggehøyde inntil k +31,5 i gjeldende reguleringsplan ble diskutert og vurdert i 
forhold til ønsket byggehøyde. Trafikk/adkomst, uteoppholdsareal, bolig (kommunal 
forkjøpsrett) og parkering ble også diskutert.  
 
I underveismøte 24.01.2020 med byutvikling er også bildeling, omfang av analyser, 
planavgrensning, forkjøpsrett og renovasjonsløsning tatt opp som tema. Det ble gitt signaler 
om at det i utgangspunktet ikke er ønskelig med bildelingsordninger utenfor bykjernen, og at 
det må lages utredning dersom dette skal vurderes. Det ble også avklart at planavgrensning 
justeres for å ikke komme i konflikt med eksisterende bebyggelse, samt gjort avklaringer om 
omfang av analyser.   
 
Alle naboer og høringsinstanser er blitt varslet ved eget brev i henhold til adresseliste. 
Kunngjøring av oppstart ble publisert i Avis Nordland og på Bodø kommunes hjemmesider 
21.12.2019. 
 
Åpent informasjonsmøte ble holdt 16.01.2020 i lokalene til Gnist Arkitekter hvor skisser til 
planlagt bebyggelse ble vist frem.  

3.2 Avklaring 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.  
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3.3 Varslet planavgrensning 

 
 
Ill. 3.1 Varslet planavgrensning. 
Avgrensningen følger av tilstøtende planer, eiendomsgrenser og arealbruk tilknyttet andre 
planer i området. 

3.4 Endelig planavgrensning 

Endelig planavgrensning er i samråd med byutvilking justert i forhold til eksisterende 
bebyggelse for Bodø panorama nord for planområdet og ny grenseoppmåling mot Hammarn 
2 A-D og Fredensborgveien 33 A.  

 
Ill. 3.2 Endelig plangrense. 

3.5 Kommentarer etter varsel om oppstart. 

Oppstart av regulering ble varslet per brev den 19.12.2019. Planarbeidet ble kunngjort i 
avisa Nordland den 21.12.2019. Fristen ble satt til 31.01.2020. Det kom inn 8 innspill til 
oppstart av planarbeidet.  
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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 ung, 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.  
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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. 

 
For mer utfyllende informasjon om innspill henvises det til punkt 9.1 hvor det er gjort 
oppsummeringer og vurderinger av innkomne innspill.  
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4. GJELDENDE PLANSTATUS  

4.1 Kommuneplanens Arealdel 2018-2030  

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende boligbebyggelse. 
Planområdet inngår videre i sone 2 hvor maksimal utnyttelsesgrad er satt til 66% - 100% 
forutsatt at krav til leke- og uteoppholdsareal og parkering er oppfylt.  
 

 
Ill 4.1 Kommuneplanens arealdel med planområdet markert med sort linje 

 

4.2 Andre relevante temaplaner 

Relevante temaplaner for planarbeidet: 

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

 Klima- og energiplan 2019-2031 

 Boligplan 2018-2021 

 Kommunedelplan for sykkel 2018-2025  

 Temaplan hinderflater og byggeforbudssone rundt flyplass (H130) 

 Temaplan støysoner flyplass Gul støysone i hht. T-1442 

 Temaplan kulturminner sentrum – Kulturminnevern 2018-2030 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner 
 

Fredensborgveien 31, PlanID 1068, vedtatt 16.03.2006.  – Gjeldene plan 
Planen regulerer tomten til byggeområde for boliger, offentlig trafikkområder og 
fellesområder for avkjørsel/parkering og felles lekeplass.  
 
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. Planen tillater en 
utnyttelsesgrad på 65 % BYA målt for nivå k+14. For nivå over k+22 er maksimal 
utnyttelsesgrad 100% BYA.  
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Ill. 4.2 Gjeldene reguleringsplan Fredensborgveien 31, vertikalnivå 2 

 

 
 

Ill 4.3 Gjeldene reguleringsplan Fredensborgveien 31, vertikalnivå 1 

 
Reguleringsplan for Hammarn, Steinbruddet og del av Pelle Molins plass, PlanID 1090, 
vedtatt i 2003.  
Deler av planområdet inngår i reguleringsplanen for Hammarn, Steinbruddet og deler av 
Pelle Molins plass. Dette gjelder for vegareal innenfor planen, som her er regulert til 
offentlig trafikkareal, felt OT-2.  
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Ill. 4.4. Plankart for Hammarn, Steinbruddet og del av Pelle Molins plass, Plan-id 1090, vedtatt 2003. Deler av 
planområdet som inngår i planen er markert med rødt.   

 

4.4 Delvis oppheving av plan 

Ny reguleringsplan Bodø radio, Hammarn 6, Sentrum, Planid: 2019019 erstatter delvis 
Reguleringsplanen for Hammarn, Steinbruddet og deler av Pelle Molins plass, felt OT-2, 
PlanID 1090.  
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4.5 Oppheving av plan 

Ny reguleringsplan opphever og erstatter reguleringsplan Fredensborgveien 31, planID 1068. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

5.1 Planområdet 

Planområdet er tomten til Bodø Radio i Hammarn 6, med adkomst fra Fredensborgveien. 
Området ligger 750 meter nordvest for Bodø lufthavn og 1,5 km vest for Bodø sentrum. 
Området er flankert av to høyblokker i Bodø Panorama og grenser til småhusbebyggelse i 
sør. Mot vest og øst grenser planområdet mot vernet boligbebyggelse.  
 
I Temaplan for kulturminner i sentrum er det registrert to vernede bebyggelser i nærhet av 
planområdet. Hammarn 2 er et bolighus bygget i 1890 som i Temaplan for kulturminner er 
satt til bevaring. Fredensborgveien 33,35 og 37 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. 
 

 
Ill 5.1 Planområdets beliggenhet markert med rødt.  
 
 

5.2 Dagens arealbruk 

Arealbruk  

Næringsbebyggelse Ca. 577 m2   

Offentlig trafikkareal Ca. 990 m2 

Ubebygde trafikk-/grøntarealer Ca. 1 183 m2 

Sum Ca. 2 750 m2 
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5.3 Eiendomsforhold 

Forslagsstillers eiendommer som inngår i planforslaget er gnr/bnr:  

138/1880  

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

138/4727 

 
 
Andre private eiendommer som berøres av planområdet er gnr/bnr:  

138/4599, 138/767, 138/4610, 138/3683, 138/2799, 138/1479, 138/4592, 138/2551 

 

5.4 Eksisterende bebyggelse 

Planområdet består i dag av eldre næringsbygg på 2 etasjer med tilhørende parkeringsplass 
og offentlig trafikkareal. Eksisterende bebyggelse på tomten forutsettes revet.  
 

 
Ill. 5.2 Eksisterende næringsbygg innenfor planområdet.  
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Ill. 5.3 Snitt Eksisterende bebyggelse Vest til Øst.  

 

5.5 Omkringliggende bygg, strøkets karakter og tåleevne 

Planområdet ligger i nærhet til Bodø sentrum og omkringliggende bebyggelse består av både 
boligblokker, rekkehus og eneboliger. 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 9 etasjer med saltak for lavere 
enebolig/rekkehus og flatt/skrå tak for blokkbebyggelse. 
 
Bebyggelse mot sør, sørvest og sørøst har lavere bygningshøyde bestående av eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus. Bebyggelse mot nord, nordvest, nordøst består i hovedsak av 
blokkbebyggelse. Det finnes videre ingen kjente natur- og kulturmiljøer, viktig landskap eller 
kvaliteter innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet, med unntak var vernet 
bebyggelse beskrevet i punkt 5.7.   
 

 
Ill. 5.4 Omkringliggende bebyggelse. 
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5.6 Grunnforhold 

Planområdet ligger under marin grense. Det er derimot ikke registrert kvikkleire innenfor 
planområdet. Planområdet består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke.    

5.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner- eller bevaringsverdige bygg innenfor planområdet. Det 
er ifølge Temaplan for kulturminner i sentrum registrert områder som skal reguleres til 
hensynssone «bevaring» vest og øst for planområdet, vist som punkt 1 og 7. Begge er i dag 
bebodd og i bruk som boliger. 
 
 

 
Vernet bebyggelse markert med gule skraverte områder 

 
1. Hammarn 2, Bolighus, 1890-årene. Status regulering: Uregulert 
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone bevaring.  
  
7. Fredensborgveien 
Tidlig boligbygging på Langstranda. Eneboliger i rekke fra 1960-tallet. 
Status regulering: Uregulert 
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone bevaring. 

5.8 Trafikk  

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en trafikkutredning som vurderer trafikale 
konsekvenser i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplanen.  
 
Adkomst  
Planområdet har i dag adkomst med bil fra Hammarn via Fredensborgveien. Adkomsten er 
opparbeidede asfaltveier og brukes som adkomst til planområdet og tilgrensende 
bebyggelse. Ifølge trafikkutredningen vurderes trafikksikkerheten i området som god.  
 
Myke trafikanter 
Planområdet har generelt god tilgjengelighet for gående og syklende med et godt utbygd 
nettverk i området med fortau og gangfelt. Det er lagt til rette for myke trafikanter til og fra 
planområdet i form av fortau langs Hammarn og Fredensborgveien, samt trapp ned til 
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Prinsens gate som langs blokkbebyggelsen i nord er Gang og sykkelvei. Planområdet ligger 
innenfor skolekretsen til Aspåsen barneskole som ligger ca. 1,2 km nordøst for planområdet. 
Skolevegen fra planområdet til skolen vil gå via fortau langs Fredensborgveien.  
 
Kollektivtilbud 
Planområdet har i dag relativt god kollektivdekning, og planområdet ligger ca. 600 meters 
gangavstand fra Bodø lufthavn der bussrute 1 og 4 samt regionsbussene 100, 200, 300 og 
400 starter.  
 

5.9 Støyforhold  

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 
nevneverdig trafikkstøy langs Olav V gate. Fremtidig flytting av flyplass forventes å ytterlige 
bedre Støyforholdene innenfor planområdet.  

 

5.10 Klima  

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en vindanalyse. Som kjent er vind fra øst 
generelt den mest fremherskende lokale vindretningen i Bodø, som også kan oppstå med 
relativt store vindstyrker. Den høyeste vindhastigheten oppstår øst og vest for planområdet 
med vind fra nordlig sektor. Dette skjer som følge av vindforsterkning i passasje mellom 
høybyggene mot nord.  

5.11 Teknisk infrastruktur 

Forslagsstillers eiendom er i dag tilknyttet offentlig teknisk infrastruktur for vann og avløp.  

Ill. 5.6 Sone for flystøy vist med gule stiplede linjer.   
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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/planlagt nett.  

5.12 Skoler og barnehager 

Planområdet ligger innenfor Aspåsen grunnkrets. Aspåsen skole ligger ca. 2 km fra 
planområdet. Breivika barnehage og Vestbyen barnehage ligger også i gåavstand fra 
planområdet.  
 
Tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet vil videre sikres som et dokumentasjonskrav i 
forbindelse med kommende byggesak.  
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6. 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 2012 Fortau – offentlig (o_SF) 

o 2019 Annen veggrunn grønt – offentlig (o_SVG)  

o 2083 Parkeringsanlegg – felles (f_SPH) 
 

 
 

Ill.  6.1  Arealbruk i forslaget for vertikalnivå 2 (t.h) og vertikalnivå 1 (t.v).  
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6.2 Arealbruk 

Reguleringsformål Areal 

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 960 kvm (3570 kvm BRA) 

Felles uteoppholdsareal 679 kvm 

Offentlig trafikkareal (veg og fortau) 1 111 kvm 

Total arealbruk i planforslagets vertikalnivå 2  2 750 kvm  

Felles parkerings- og bodareal 1 261 kvm (1853 kvm BRA) 

Total arealbruk i planforslagets vertikalnivå 1 1 261 kvm   

Ill 6.2 Tabell med oversikt over arealbruk vist i kvadratmeter. 

 

6.3 Bebyggelse og funksjon 

Det legges til rette for blokkbebyggelse med inntrukket 6. etasje over lokk mot Hammarn 
med uteoppholdsareal sør og øst for planlagt bebyggelse. Uteoppholdsarealet er i hovedsak 
planlagt på lokk over parkering/bod en etasje over Hammarn for å oppnå gode og solfylte  
uteareal, samtidig som det gir en fin overgang til boligbebyggelse sør for tomten. Utenom 
uteoppholdsareal på bakkeplan planlegges det å legge til rette for fellesareal i form av  
mindre forsamlingslokale og lignende i sokkelen. Endelig utforming og innhold i fellesareal er 
ikke avklart på dette tidspunkt. 
Parkeringsanlegg planlegges over to plan under terreng/lokk med 2-delt adkomst via 
overbygget rampe med innkjøring sør på tomten. Hovedadkomst inn til boligblokken er mot 
Hammarn vest på tomten i sokkel med inngang til fellesareal, boder og vaskerom.  
 

Ill. 6.2 Illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra sørvest. 
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Planlagt bebyggelse vil tilpasse seg terrenget mot nabotomtene i øst med fokus på å danne 
gode overganger til omkringliggende bebyggelse og terreng. Som det fremgår av 
illustrasjonene er det ønskelig at det dannes en overgang fra terreng over parkeringsanlegg 
til terrenget som ligger i og rundt tomten. Dette gjøres særlig for å ta hensyn til vernet 
bebyggelse sør-vest for planområdet. Terrenget skal i størst mulig grad flyte over fra lokk til 
terreng i sørøstlig hjørne. Skråning opp til knaus er i dag delvis sprengt ut, men det tas sikte 
på å danne gode og sikre måte å ferdes her, samt gjøre overgangene bedre i terrenget. 
 

 
Ill. 6.3 Situasjonskart 
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Ill. 6.4 Snitt vernet bebyggelse 

6.4 Utnyttelse og byggehøyder 

Med planlagt tiltak er det ønskelig å legge bedre til rette for gode og solfylte 

uteoppholdsareal ved å plassere parkeringsareal under bakken. På denne måten oppnås 

også tilstrekkelig areal til opphold, lek og rekreasjon i henhold til gjeldende krav i 

kommuneplanens arealdel. Det planlegges uteoppholdsareal på lokk over parkeringsareal. 

For å få til dette vil det være nødvendig å løfte bygget noe i forhold til gjeldende høydekrav 

hvor planlagt tiltak 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. 

Maksimal utnyttelsesgrad er 65 % BYA målt for k+15. For nivå under k+15 er Maksimal BYA 

satt til 100%.  
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Ill. 6.4 Illustrasjon av planlagt bebyggelse langs Hammarn.  

 
Ill. 6.5 Illustrasjon av planlagt bebyggelse langs Hammarn.  
 

6.5 Uteoppholdsareal og lekeplasser 

Med adkomst og fellesareal mot Hammarn rettes fokuset mot å skape aktivitet langs gaten 
samtidig som det legges godt til rette for tilgjengeligheten ned mot sjøen.  
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Fellesarealet planlegges nordvest på tomten, langs Hammarn med utvendige trapper opp til 
fellesareal på nord, øst og sørsiden av bygget. Utenom uteoppholdsareal på bakkeplan 
planlegges det å legge til rette for fellesareal i form av mindre forsamlingslokale og lignende 
i sokkelen. Endelig utforming og innhold i fellesareal er ikke avklart på dette tidspunkt.  
 
Uteoppholdsareal vil i hovedsak plasseres på lokk sør og øst for planlagt bebyggelse en 
etasje opp fra Hammarn. Deler av uteoppholdsarealet (på knausen) vil muligens ikke være 
mulig å gjøre universelt utformet. Knaus tenkes brukt som utsiktspunkt med benker og mulig 
grillplass. Bakken opp til knaus tenkes brukt som veksthage for boliger. Dersom arealet ikke 
lar seg gjøres universelt tilgjengelig, vil dette kompenseres for med andre tiltak. Det tas sikte 
på å gjøre mindre terrenginngrep i knaus innenfor planområdet, men det er ønskelig å gjøre 
disse så små som mulig. 

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, med unntak av arealer på knaus mot øst. Avklaringer rundt bruk og 
universell tilgjengelighet av knaus mot øst vil foreligge før søknad om rammetillatelse. 
Forholdene er videre sikret i planforslagets reguleringsbestemmelser.  

6.7 Trafikale løsninger 

Adkomst  

Hovedinngang samt innkjøring til parkeringsanlegg er planlagt fra Hammarn. Planforslaget 
legger opp til inn- og utkjøring til parkeringsareal med to separate inn- og utkjøringer over 
fortau.  

Parkering 

Parkering vil løses med parkeringskjeller under blokkbebyggelsen og under lokk. 
Parkeringsanlegg planlegges over to plan. Nederste plan vil ha nedkjøring i overbygget 
rampe langs tomtegrense mot sør, mens øvre del er under lokk/terreng, med innkjøring 
langs Hammarn. Krav til parkering skal løses i henhold til gjeldende parkeringsbestemmelser 
for Bodø Kommune. 
 
Det avsettes en parkeringsplass for blålystjenester, hjemmetjenester og servicebiler. 
Parkeringsplass for tjeneste- og servicebiler planlegges lagt utenfor porter i parkeringsanlegg 
slik at den er lett tilgjengelig.  

Trygg skolevei 

Endelig løsning for Trygg skolevei vil sikres i planforslagets tilhørende rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene for området. Opparbeidelse vil videre følge av utbyggingsavtale med 
kommunen. Fortau langs Hammarn reguleres og sikres i planen. 

Kollektivholdeplasser 

Nærmeste bussholdeplass fra planområdet er Bodø lufthavn, ca. 750 m fra Hammarn 6. Fra 
Bodø lufthavn går det buss ca. Hvert 5-10. minutt Linje 1 – 4 – 100 – 400. 

Utrykningskjøretøy  

Beredskapskjøretøy skal ha adkomst fra Fredensborgveien i øst og vest. 
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6.8 Støy 

Planområdet omfattes ikke av støysone for biltrafikk. Planområdet ligger derimot i gul sone 
for flystøy. Hensyn til støy er sikret gjennom dokumentasjonskrav i 
rekkefølgebestemmelsene jfr. §2.10.  
 
Klima- miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T- 
1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. I forbindelse med behandling 
av søknad om byggetillatelse skal det dokumenteres at reflekterende støy, især flystøy, 
møtes med dempende konstruksjoner.  
 

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. 
 

6.10 Teknisk Infrastruktur  

Området er tilknyttet offentlige vann- og avløpsledninger. Overvannet vil håndteres lokalt 
med tillatt påslipp på eksisterende overvannsledninger i krysset 
Fredensborgveien/Hammarn. Tilkobling til vann-, avløp og overvann vil sikres i planforslagets 
tilhørende rekkefølgekrav.  

Planområdet tilknyttes fjernvarmekonsesjon for å få levert fornybar varme til bygget.  
 

6.11 Renovasjonsløsning  

Foreslått plassering av renovasjonsløsning er vist i kartutsnitt av situasjonsplan. Plassering er 
gjort slik at avfallsanlegg er lett tilgjengelig og ikke til hinder for trafikkavvikling i området. 
Renovasjonsløsning er også analysert i Trafikkutredning. For endelig renovasjonsløsning kan 
det være aktuelt for tiltakshaver å samarbeide med naboeiendommene. IRIS samt 
Byutvikling anbefaler herunder et samarbeid med borettslag i Hammarn 12-14 vest for 
planområdet om felles avfallsanlegg ved å utvide eksisterende anlegg.  
 
Renovasjonsløsningen plasseres slik at det oppnås tilstrekkelig avstand til planlagt 
bebyggelse samtidig som det skal legges til rette for en trafikksikker løsning.  Endelig 
plassering av avfallsanlegg løses i samråd med renovasjonsselskap. Skriftlig avklaring må 
foreligge ved søknad om rammetillatelse. 
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6.12 Rekkefølge og vilkår 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt byggetrinn): 

 Situasjonsplan iht. § 2.3 

 Skisseplan for kommunaltekniske anlegg, godkjent av Teknisk avdeling 

 Skriftlig avklaring for renovasjonsløsning, jf.§2.11 

 Redegjørelse og plan for anleggsrigg i byggefasen 

 Dokumentasjon på tilstrekkelig skolekapasitet i området 

 Dokumentasjon som godtgjør at støykravene oppfylles, jf. §2.10. 
 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt byggetrinn): 

 Detaljplaner for kommunaltekniske anlegg, offentlig veigrunn og VA- anlegg som er 
godkjent av Teknisk avdeling.   

 Godkjent dokumentasjon for tilstrekkelig brann- og slokkevannkapasitet. 
Godkjennelsesmyndighet er Bodø kommune. 

 Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, jfr. § 
2.14.Avtale om tilknytning til fjernvarmenettet skal være dokumentert. Alternativt 
kan det fremlegges dokumentasjon på at fjernvarme ikke kan leveres, eller at det 
foreligger løsninger som er miljømessig bedre. 

 All offentlig infrastruktur (eksempelvis vei-, fortaus- og ledningsanlegg) som skal 
overtas av Bodø kommune skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet. 
 

Før midlertidig brukstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt 
byggetrinn):  

 Offentlig veggrunn, o_SKV og o_SF skal være ferdig opparbeidet. 

 Ferdig opparbeidet VA-anlegg skal være godkjent og ferdigstilt. 

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

 
Før ferdigattest kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt byggetrinn) 

 Før det kan gis ferdigattest for anlegg på bakken skal hele anlegget være ferdig i 
henhold til godkjent situasjonsplan.  
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 Før det kan gis ferdigattest skal vegadkomst regulert gjennom plan «området 
Hammeren, Steinbruddet og en del av Pelle Molins plass» være ferdigstilt og 
godkjent av kommunal veimyndighet.  
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Overordnede planer  

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel for Bodø kommune (2018-
2030).  
 

7.2 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 og området er lite støyutsatt med unntak av flystøy (området ligger i gul 
flystøysone, ny rullebane vil forbedre dette forholdet noe). Området har gode forbindelser 
til sentrum så vell som til rekreasjonsområder. Boligene har gode kvaliteter mht. Dagslys, 
utsikt, felles uteareal og fellesarealer innendørs.   

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.  

7.3 Konsekvenser for omkringliggende bebyggelse, stedets karakter og tåleevne 

Planforslaget vil etter forslagsstillers syn medføre et positivt arkitektonisk bidrag til området 
som helhet og være med på å videreføre områdets byutviklingstrekk med en blanding av 
blokkbebyggelse og småhusbebyggelse.  
 
Områdets karakter og omkringliggende bebyggelse er hensyntatt gjennom planforslaget. 
Området er av en slik befatning at den har god tåleevne for nye tiltak, hvor tiltaket 
representerer en blokkbebyggelse som skaper overgang mellom blokkene i nord og 
småhusbebyggelse i Sør. 
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Bebyggelsens sokkeletasje bidrar videre til å myke opp Hammarn og med fellesareal ut mot 
Hammarn også til å skape liv i gaten.   
 

7.3-1 Tilpasning mot verneverdig bygningsmiljø.  

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. 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. Transformasjonen fra parkeringsplass ansees også som positiv da det bidrar 
til å løfte inntrykket av området.  
 
Forslaget gir i liten grad skyggevirkninger mot vernet bebyggelse som fremkommer av 
skyggediagram. Som det går frem av vindanalyse bidrar forslaget også i liten grad til å øke 
vindeffekten for vernet bebyggelse.  
 
Det planlegges for utstrakt bruk av tre i kledningen på bebyggelsen samt grøntarealer på 
største delen av lokket for å videre knytte det sammen med landskapet.  
 

7.4 Landskapspåvirkning 

Planforslaget vil ikke medføre negative konsekvenser for landskap i eller rundt planforslaget. 
Planlagt tiltak vil medføre relativt små inngrep i landskapet sett i sammenheng med 
eksisterende landskapsutforming og vil derfor sees som en forlengelse av eksisterende 
inngrep. Det vil bli gjort mindre inngrep i knaus for å øke brukbarhet av denne, blant annet 
med å planere og tilrettelegge for uteoppholdsareal. 
 
Planlagt bebyggelse er plassert ut mot veien og tilpasser seg uteareal i sør og vest med 
tilhørende knaus i øst.  
 

7.5 Sol-skyggediagrammer  

I forbindelse med planarbeidet har det blitt utarbeidet egne sol-skyggeanalyser for å vurdere 
solforhold på planområdets uteoppholdsareal samt belyse eventuelle konsekvenser planlagt 
tiltak kan få for omkringliggende bebyggelse.  
 
For nye tiltak skal uteoppholdsarealene plasseres slik at det oppnås god kvalitet i forhold til 
sol og lys. Husbanken anbefaler videre at 50% av uteoppholdsarealene skal ha sol ved 
jevndøgn kl. 15:00. Planlagt tiltak ivaretar dette kravet.  
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Skyggeanalyse ved høstjevndøgn 23. sept kl. 15:00.  

 
Videre er det krav om at 50 % av felles uteoppholdsareal per 1. mai skal være solbelyst 
minimum 5 timer. Av analysen under vil uteoppholdsarealet ivareta dette mellom kl. 12-18, 
og muligens lenger.  
 

 
Ill. 7.1. Skyggeanalyse 01 mai kl. 12, 15 og 18.  

 
Det har videre vært viktig at planlagt tiltak ikke medfører negative konsekvenser for 
omkringliggende bebyggelse. Analysen viser at det ikke vil medføre nevneverdige negative 
konsekvenser når det gjelder solforhold ved jevndøgn, mai eller juni. Ved jevndøgn kan det 
medføre noe slagskygge på fasade rundt kl. 15:00 ved jevndøgn nordøst for planlagt 
bebyggelse. Denne skyggevirkningen vil derimot være kortvarig og anses derfor ikke som en 
vesentlig negativ konsekvens.  
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Ill. 7.2 Planlagt tiltak og konsekvenser for nabobebyggelse 23.09 kl. 09, 12 og 15.  

 

Som vi ser av overnevnte og vedlagte skyggeanalyser for planlagt tiltak og omkringliggende 
bebyggelse vil det oppnås gode solforhold ved alle årstider på eget uteoppholdsareal. Videre 
viser analysene at planlagt tiltak medfører få negative konsekvenser for omkringliggende 
bebyggelse.  
 

7.6 Barn og unges interesser 

Planforslaget sikrer tilstrekkelig med lek- og uteoppholdsarealer i henhold til 
Kommuneplanen for Bodø kommune opparbeidet med fokus på å skape gode solforhold 
som innbyr til lek og rekreasjon for kommende beboere. Arealene er skjermet for høy 
trafikkbelastning og støy med varierende landskapsform.  
 
Tilrettelegging for trygg ferdsel for barn og unge til og fra planområdet er nærmere 
beskrevet under kap. 7.7. Planområdet ligger forholdsvis sentralt plassert i forhold til både 
arbeidsplasser, kollektivtilbud samt skoler- og barnehager, med en avstand på ca 1,2 km til 
Sentrum.  På bakgrunn av områdets sentrale lokalisering vil planforslaget, gjennom varierte 
uteareal og god adkomst til offentlig transport og tilbud for myke trafikanter, tilrettelegges 
for trygge omgivelser for barn og unge.  
 

7.7 Tilstøtende planarbeider 

Det er ingen tilstøtende planarbeider som påvirkes av planforslaget. Planforslaget tilpasser 
seg nylig vedtatte omkringliggende planer. 
 

7.8 Veg og trafikkforhold 

Trafikk og adkomst  
Adkomst til planområdet fra Fredensborgveien via Hammarn med direkte adkomst til 
parkeringsgarasjer over fortau vil ha en utforming som sikrer god sikt og lesbarhet for inn- 
og utkjøring. Løsningen anses å være tilfredsstillende med tanke på trafikksikkerhet grunnet 
gode siktforhold og lav andel kjørende og gående i området.  
 
Planforslagets vedlagte trafikkutredning viser en estimert nyskapt trafikk til og fra 
planområdet på 210 bilturer per døgn. Videre har det også blitt gjennomført en trafikktelling 
i krysset mellom Fredensborgveien og Hammarn/Linerleveien. Basert på denne tellingen 
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viser resultatet at det kan forventes gode avviklingsforhold uten kødannelser eller 
forsinkelser i av betydning for framtidig situasjon eller utbygging av området.   
 
 
Myke trafikanter og trygg skolevei 
Trafikksikkerheten i området er vurdert til å være god med et område preget av boliggater 
med lavt fartsnivå, lite trafikk og forholdsvis oversiktlige gater. Planområdet har videre 
generelt god tilgjengelighet for gående og syklende med utbygd fortau langs Hammarn som 
videreføres og reguleres inn i planforslaget, samt fortau langs Fredensborgveien. I tillegg er 
det god tilgjengelighet til gang- og sykkelveg i nord som sikrer effektiv reise til Bodø sentrum 
og gangfelt i kryss der hvor de største vegene møtes.  Planforslaget har hensyntatt 
videreføring av å sikre løsninger for gående og syklende.  
 
Kollektivtilbud 
Planområdet har adgang til et omfattende kollektivtilbud fra Bodø Lufthavn som ligger rundt 
600 m unna. Som følge av ny handlingsplan for kollektivtrafikk i Bodø kommune vil 
kollektivtilbudet i framtiden bli noe dårligere i dette området da rute 4, 200, 300 og 400 
foreslås bare kjørt til sentrum. Likevel vil det være gode kollektivtilbud innenfor en 
akseptabel gangavstand fra planområdet som vil sikre kommende beboere et tilstrekkelig 
tilbud, også med kollektivtransport da frekvens av rute 1 trolig vil økes.  
 
Planforslaget vil med dette ikke medføre noen vesentlige negative konsekvenser for veg og 
trafikkforhold i området, men heller positiv da det kan styrke kundegrunnlaget for bedre 
kollektivdekning i området. 
 

7.9 Klimaforhold 

Planlagt tiltak vil kunne medføre både vindøkning og vindreduksjon for omkringliggende 
utearealer, men endringene er ifølge gjennomført vindanalyse minimale. De høyeste 
vindhastighetene i utearealene oppstår på øst- og vestsiden av planområdet fra nordlig 
retning og kan skape vindforsterkning i passasje mellom høybyggene mot nord. 
Skjermingstiltak på bakkeplan og eksisterende trær vil virke avbøtende på eventuelle høye 
vindhastigheter som kan oppstå her.  
 
Vindanalysen viser videre at det kan oppstå vindforsterkning rundt nordvestlig og sørvestlig 
bygningshjørne på planlagt tiltak. Vindsimuleringene er dog gjennomført uten vegetasjon og 
antas derfor i realiteten og ikke være så høy. Ytterligere beplantning vil fungere som 
avbøtende for å minske konsekvensene av eventuelle høye vindkast.  
 
I hovedsak vil omkringliggende bebyggelse og terrengutforming virke skjermende i forhold til 
fremherskende vind fra øst og vest, og avbøtende tiltak vil derfor ikke være nødvendig her.  

7.10 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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7.11 Oppsummering 

Planforslaget ansees å være i tråd med ønsket utvikling i Bodø kommune ved å legge til rette 
for et økt botilbud av høy kvalitet hvor hensynet til omkringliggende bebyggelse er ivaretatt.  
 
Leder Byutvikling vurderer at 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.  
 
Prosjektet tar nødvendige hensyn til verneverdig bebyggelse og går godt inn i områdets 
karakter og arkitektur. Prosjektet vil som helhet stå som en forskjønnelse i området og 
danne ønsket fortetning av byen.  
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8. 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. INNKOMNE INNSPILL OG VURDERINGER 
 

9.1 Innspill etter kunngjøring av oppstart  

Oppstart av regulering ble varslet per brev den 19.12.2019. Planarbeidet ble kunngjort i 
avisa Nordland den 21.12.2019. Fristen for å komme med innspill ble satt til 31.01.2020. Det 
har innkommet 8 innspill til oppstart av planarbeidet.  
 

  Dato  

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* 

 
*Innspillet var sendt til feil adresse og nådde således ikke forslagsstiller før 17.02.2020. 
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1 Bodø Panorama borettslag 2 23.01.2020 

 Innspill Vurdering 

a. Bodø panorama borettslag 2 uttrykker 
bekymring for antallet boenheter det 
planlegges for med hensyn til økt 
trafikkbelastning i området og krysset 
Fredensborgveien – Hammarn 

Tas til orientering og viser vi til trafikkanalyse 
oppsummert i punkt 7.7 hvor dette er 
utredet. Det er konkludert med at 
planforslaget ikke vil ha noen vesentlige 
negative konsekvenser for veg og 
trafikkforhold i området.  
 

b. Borettslaget ønsker at det tas hensyn til 
gasstank-anlegg som forsyner 
Borettslaget med gass i byggeperioden, 
særlig under sprengning.  
 

Tas til orientering. Se vedlagt ROS-analyse 
samt punkt 2.14 i reguleringsbestemmelser.  
 

c. Borettslaget krever at 
fremkommelighet til deres eiendommer 
i Bodø Panorama ikke hindres, særlig 
med tanke på fremkommelighet for 
brann/redning i byggeperioden. Det 
presiseres også at hensetning av utstyr 
og materiell på deres områder og 
parkeringsplasser ikke må forekomme.  
 

Tas til orientering. Dette er forhold som vil 
ivaretas i forbindelse med byggesak.    
 

d. Ber om ro og orden på byggeplassen, at 
løse gjenstander sikres, søppel ryddes 
fortløpende og at arbeid stanses 
mellom kl 20:00 og kl 07:00 hverdager, 
og kl 20:00 og kl 08:00 i helg. 
 

Tas til orientering.   
 

e. Borettslaget uttrykker en frykt for at ny 
bebyggelse vil påvirke vindforholdene i 
området negativt, særlig mellom de to 
tilstøtende blokkene. Videre at høyde 
på nybygg må vurderes redusert for å 
redusere vindtrykk 

Tas til orientering. Se vedlagt vindanalyse og 
punkt 7.8 i planbeskrivelsen hvor dette er 
gjennomgått og beskrevet. 
 

f. Felles søppelanlegg kan diskuteres 
gjennom videre samtaler med IRIS 
Salten IKS 
 

Tas til orientering. Planforslaget legger opp til 
å løse søppelanlegg på egen grunn, med 
mindre alternativ løsning blir gjort i samråd 
med IRIS Salten IKS og merknadsstiller 

 
 
 

2 Nordlands Framtid Borettslag 27.01.2020 

 Innspill Vurdering 

 Borettslaget ber om at høyden ikke blir 
vesentlig høyere enn dagens 

Tas til orientering. Forslagstiller viser til at 
høyden ikke blir høyere enn «Panorama 
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bebyggelse. Begrunner dette med 
estetiske forhold i et etablert eldre 
boligområde. 
 

blokkene». Det er også gjort 
kompenserende tiltak for å begrense økt 
høyde ved å trekke 6. etasje inn fra 
fasadelivet samt at ny bebyggelse trekkes 
så langt unna borettslaget bebyggelse som 
mulig. 

 

3 Fylkesmannen i Nordland 29.01.2020 

 Innspill Vurdering 

Barn og unge 
Fylkesmannen er tilfreds med at 
trafikksikkerhet er trukket frem som 
overordnet prioritet. Kvaliteter i 
uteareal og tilgjengelighet for alle 
trekkes frem som positivt at det jobbes 
med.  
Fylkesmannen forutsetter at hensynet 
til barn og unges oppvekst-vilkår blir 
ivaretatt i planarbeidet. 

Tas til orientering. Det vises til 
planmaterialet i sin helhet hvor 
overnevnte punkter er ivaretatt, samt 
oversendt plankart. 

Samfunnssikkerhet og beredskap.  
Fylkesmannen henviser til statlig 
planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning. 
Fylkesmannen viser til krav om 
klimatilpasning og hvilket grunnlag som 
skal brukes for å tilpasse tiltaket etter 
fremtidige klimaendringer og hvilket 
ansvar en har ovenfor dette. 

Digitaliserte plankart  
Digitaliserte plankart oversendes i SOSI-
format til kartverket for å tilfredsstille 
medvirkning ved høring av plan.  

 

4 Avinor 29.01.2020 

 Innspill Vurdering 

a. Avinor viser til planområdets nærhet til 
eksisterende og planlagt rullebane ved 
Bodø lufthavn. Det vises til at 
planområdet ligger innenfor 
høyderestriksjonsflate/hinderflate i 
restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for 
lufthavnen.  

Tas til orientering. Viser til at de regulerte 
høydene ikke er i konflikt med hinderflate 
i restriksjonsplanen for lufthavn. 

b. Hinderflaten for eksisterende lufthavn 
er 58,3 moh, mens det for planlagt 
fremtidig rullebane er 52 moh. Avinor 
ber derfor om at det tas inn 
bestemmelse tilknyttet 

Tas til etterretning. Viser til 
Reguleringsbestemmelsenes punkt 2.15 
hvor bestemmelsen er tatt med. 
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«Høyderestriksjonsflater/hinderflater i 
restriksjonsplanen for Bodø lufthavn». 

c. Videre viser Avinor til at planområdet 
er vurdert med hensyn til 
byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen 
og ber derfor om at det også tas inn 
bestemmelse tilknyttet krav til 
radiotekniske vurderinger.  
 

Tas til etterretning. Viser til 
Reguleringsbestemmelsenes punkt 2.16 
hvor bestemmelsen er tatt med. 

d. Avinor venter ikke at tiltaket gir økt 
turbulenseffekt ved rullebane. Med 
tiltenkt byggehøyder. Høyere 
byggehøyder enn de som gir et 
høyde/lengdeforhold til rullebane på 
1/50 vil kunne være problematisk. 

Tas til orientering, og viser til vindanalyse 
og forslagets byggehøyder som ikke 
overskrider etablert blokkbebyggelse. 

 

5  Bodø Energi 29.01.2020 

 Innspill Vurdering 

 Bodø Energi 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 
Bodø Energi 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.  

Tas til orientering. Det vises til punkt 7.10 i 
planbeskrivelsen hvor energiløsning er 
beskrevet. Det vises også til punkt 2.9 i 
reguleringsbestemmelsene hvor krav om 
tilknytningsplikt er tatt inn.  

 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. BE 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 
fjernvarmerør vil legges langs Olav V 
gate i 2020/2021. Stikkledning må 
bygges fra hoved trasé til planlagte og 
omsøkte eiendom. Kundesentralen bør 
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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.  

 

6 Nordland Fylkeskommune 30.01.2020 

 Innspill Vurdering 

a. Forholdet til regionale interesser 
Fylkeskommunen henviser til kap. 8. 
Arealpolitikk i Nordland i gjeldende 
Fylkesplan for Nordland. Viser spesielt 
til kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling i 
Norland. 

b) Fortetting skal skje med kvalitet. 
Gjennom arealplanleggingen skal det 
legges til rette for god 
funksjonsblanding som fremmer 
trafikksikkerhet, barns lekemuligheter 
og stedets karakter.  

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.  

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og 
bygge videre på viktige kulturhistoriske 
kvaliteter, stedets karakter og identitet.  

Tas til orientering og viser til 
planmaterialet i sin helhet hvor dette er 
ivaretatt. 

 Planfaglig  
Fylkeskommunen ber om at referat fra 
oppstartsmøter legges ved når saken 
legges ut til offentlig ettersyn for å gi 
fylkeskommunen et bedre grunnlag for 
å vurdere planene. 
 
På generelt grunnlag bemerker 
fylkeskommunen at: 

Det bør tas hensyn til fremtidige 
klimaendringer i planlegging og 
utbygging. Dette er spesielt viktig ved 
utbygging, plassering og 
dimensjonering av viktig infrastruktur. 
Det skal legges vekt på sårbarhet for 

Tas til orientering og viser til 
planmaterialet i sin helhet hvor dette er 
ivaretatt. 
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klimaendringer i kommunenes ROS-
analyser.  

Nasjonal politikk pålegger kommunen å 
legge til rette for alle grupper. 
Interessene til personer med 
funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

Ny bebyggelse og rom mellom 
bebyggelsen må vise hensyn til de 
estetiske forhold, jfr. plan- og 
bygningsloven § 1-1.  

Planprosessen skal legge opp til 
medvirkning i tråd med bestemmelsene 
i plan- og bygningsloven. Det vil si at 
berørte parter i området må̊ trekkes 
aktivt inn i prosessen.  

Viser til naturmangfoldlovens § 7 som 
gir prinsipper for hvordan offentlige 
beslutninger skal tas, jf. 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

 Kulturminnefaglig  
Det henvises til temaplan kulturminner 
og område nr. 1, 2 og 7 i temaplanen og 
at disse vises særlige hensyn til med 
tanke på god arkitektonisk tilpasning. 

Tas til orientering og viser til 
planbeskrivelsens punkter 5.1 5.7 og 7.3 
hvor dette er beskrevet. 

 

7 Bodø Panorama borettslag 1 30.01.2020 

 Innspill Vurdering 

a. Forutsetter at byggehøyde i gjeldende 
reguleringsplan på C+ 31,5 blir 
overholdt.  

Tas til orientering. Det vises til vedlagt 
snitt i planbeskrivelsen og referat fra 
oppstartsmøte hvor dette er avklart. 
Herunder at ny gesims er lavere enn 
eksisterende reguleringshøyde og at 
høyere gesimskant er trukket betydelig 
tilbake fra gesimskant som reduserer 
skyggevirkninger fra ny bebyggelse.  
 

b. Vil at skjæringen i det gamle 
steinbruddet som tilhører Bodø 
Panorma 1 ikke berøres eller sprenges 
bort. 

Tas til orientering. Det er ikke planlagt 
terrenginngrep utenfor planområdet. 

c. Ønsker at knausen bevares og 
eventuelt beplantes. Ønsker ikke 
benker/lekeplass. 

Tas til orientering. Forslagstiller viser til at 
knaus ikke er «uberørt natur» og at de 
deler som inngår i tomtens areal vil og bør 
benyttes som uteoppholdsareal for 
Hammarn 6. Av tilgjengelighets- 
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sikkerhetshensyn vil det være lite aktuelt 
med lekeplass på knaus. 

d. Ønsker ro på kveldstid og i helger, og at 
det holdes god orden på byggeplass 
med hensyn til sikkerhet. 

Tas til orientering. Det vil bli utarbeidet 
tiltaksplan for håndtering av ulemper i 
bygge- og anleggsfasen. Punkt 2.14 i 
Planbestemmelsene. 

e. Bekymret for at sprengningsarbeider 
kan påføre skader på bygningsmassen 
til Bodø panorama borettslag 1, og 
ønsker befaring med 
dokumentasjon/bilder før og etter 
byggeperioden. Ønsker også at det 
plasseres sensorer/målere for å 
måle/sikre at vibrasjoner i forbindelse 
med sprenging ikke overstiger tillatte 
verdier og forårsaker skader. Sikring av 
skjæring under sprenging og rydding av 
området etter ferdigstilt sprenging. 
Ansvar (utbygger) for kostnader ved ev. 
Skader på uteområder/bygninger i 
BPB1. 

Tas til orientering. Viser til vedlagt ROS-
analyse samt reguleringsbestemmelsenes 
punkt 2.14 hvor dette er ivaretatt. 
Forslagstiller/utbygger vil ha tett dialog 
med styret i byggeperiode. 

f. Gjerdet langs skjæringen må sikres 
under byggeperioden, og 
rehabiliteres/reetableres etter 
byggeperioden. 

Tas til orientering. Viser til 
planbestemmelsenes punkt 2.14 samt 
tekniske forskrifter hvor dette ivaretas.  

g. Ønsker detaljerte og informative sol- og 
skyggeanalyse i 3D og at ny blokk skal 
skygge minst mulig for eksisterende 
bebyggelse. 

Tas til orientering. Forslagstiller viser til 
vedlagt planbeskrivelsens punkt 7.5 og 
vedlagt Sol/skyggediagram 

h. Krever at det fortas vindanalyse og at 
vindforhold må vurderes. 

Tas til orientering. Forslagstiller viser til 
planbeskrivelsens punkt 7.9 samt vedlagt 
vindanalyse hvor dette er gjennomgått. 

 

8 Statens Vegvesen 13.01.2020 

 Innspill Vurdering 

 Har ingen merknader til oppstarten av 
planarbeidet eller til forhandling om 
utbyggingsavtale 
 

Tas til orientering. 

 


