2.1 Vedlegg til anmodning om oppstartsmøte

Vedlegg til oppstartsmøte i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8:
1. Formålet med planen
a) Formålet med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og
attraktivt bykvartal med en kombinasjon av næring på bakkeplan og bolig i de øvrige
etasjene. Målet er å gi eksisterende bebyggelse og bysituasjon merverdi gjennom bevaring
og transformasjon av bebyggelsen mot Storgata, samt legge til rette for nye bygg mot
Sjøgata.
2. Avgrensning av planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
a) Kart som viser forslag til planavgrensning.

Figur 1 Forslag til plangrense. Planområdet utgjør ca. 5.2daa, herav utgjør eiendommene innenfor kvartal 10 ca. 3 daa.

b) Planforslaget omfatter i utgangspunktet kun kvartal 10, med eiendommene gnr/bnr
138/2197, 138/3900, 138/3359, 138/2166, 138/1854 og 138/4226. Forslagstiller ønsker
likevel å varsle oppstart av reguleringsplan hvor mindre deler av tilgrensende areal fra
eiendommene gnr./bnr. 138/700, 138/4124 og 138/4223 innlemmes. Dette gjøres da
eksisterende bebyggelse, som skal bevares, ligger noe utenfor eiendomsgrensene og vil
sikre fleksibilitet og forutsigbarhet i planprosessen. I Rådhusgata inkluderes areal frem til
fasadeliv i kvartal 9 (øst) for å ha mulighet til å tilpasse ny bebyggelse fremtidig bysituasjon
og ha fleksibilitet dersom tiltaket krever arbeid i grunnen.
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c) Eiendommer inkludert i planområdet:
Gnr. /bnr.

Adresse/beskrivelse Eiendomsrett

Kommentar

138/3900, Storgata 9 og
138/3359, Sjøgata 18.
138/2166
Bebyggelse sentralt
i kvartal 10

Storgata Utvikling AS

138/1854 Storgata 11A,
Sjøgata 20A.

Seksjonert: Snr.1-3
Storgata Utvikling AS

138/4226

Sjøgata 20b,
Lærmohjørnet

Storgata Utvikling AS

138/2197

Storgata 7C,
Sjøgata 18

Seksjonert: Snr. 1 og 2:
Advokatfirmaet AGA
Eiendom AS

Eiendom som i sin helhet berøres av
planlagt tiltak.

Bodø kommune.
Hjemmel til festerett.
Hans Mentzoni AS
Herreklær for eiendom
138/4124

Offentlig areal berøres i
utgangspunktet ikke.

Lengst vest i kvartal
10.
138/700, Offentlig arealer i
138/4124, Storgata og Sjøgata.
138/4223 Inkludert
eiendommer til
paviljonger i gaten.

Eiendom som i sin helhet berøres av
planlagt tiltak.
Corponor har kjøpt eiendommene.
Kjøpet er formelt gjort gjennom deres
selskap Storgata Utvikling AS. I videre
beskrivelse omtales følgende
Storgata Utvikling som eier av
matrikkelenhetene.

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
a) Ideprosjektet ligger vedlagt og viser et utgangspunkt som søker å gi eksisterende
bebyggelse og bysituasjon merverdi gjennom bevaring og transformasjon av en stor del av
bygningsmassen. All bebyggelsen mot Storgata og Havnegata, samt Lærmohjørnet tenkes
transformert. Sentralt i kvartalet, mot Sjøgata, legges det til rette for to nybygg over en
sammenhengende næringssokkel. Prosjektet skal underbygge planlagt oppgradering av
hhv. Sjøgata og Storgata og legger i så måte til rette for en stor grad av utadrettet virksomhet på bakkeplan og boliger i øvrige etasjer. Det planlegges for ca. 90-110 boenheter i varierende størrelser om en inkluderer både eksisterende og ny bebyggelse. Parkering søkes
redusert til et minimum og legges i sokkelen under gårdsrommet. Innkjøring løses fra Sjøgata og frikjøp iht. overordnede planer forventes.
Det bemerkes at vedlagt ideprosjekt er en foreløpig skisse på et tidlig tidspunkt.
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Figur 2 Prosjektet sett fra
bankplassen. Fasade mot
Storgata og Lærmohjørnet
bevares. Nybygg lokaliseres i
gårdsrommet, mot Sjøgata.

Figur 3 Skisse av bebyggelsen
sett fra Sjøgata. Sjøgata 18 og
Lærmohjørnet bevares.

Figur 4 Prosjektet underordner
seg øvrig bebyggelse i Bodø
sentrum. Både rådhuset i vest,
Ramsalt og nytt hotell i øst er
høyere enn planlagt
bebyggelse
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4. Utbyggingsvolum og byggehøyder
a) Forslaget følger områdeplanen ved at all bebyggelse mot Storgata og Havnegata søkes bevart. I tillegg videreføres Lærmohjørnet som regulert og det er et ønske om å videreføre
byrommet øst for Sjøgata 18. Videre legges det opp til to nye boligblokker mot Sjøgata og
en næringssokkel som knytter de to nye volumene sammen. Selv om forlaget på utvalgte
steder bryter med regulert gesims mot Sjøgata anser vi at forslaget er godt innenfor områdeplanens rammer ved at både gjennomsnittshøyde er lavere og fordi forslaget forholder
seg til største byggehøyde.
Avviket fra tillatte regulerte gesimshøyder mot Sjøgata er beskrevet. Disse forhold må
vurderes og diskuteres opp mot bestemmelsene i kommuneplanen § 13.4.3 og områdereguleringen §3.1, 4. og 5 ledd.
Det er ikke regulert BRA i gjeldende områdeplan, men ideprosjektet viser volum tilsvarende
ca. 6500 m2 BTA i ny bebyggelse (inkludert parkering). I tillegg bevares og transformeres
bygningsmasse på ca. 5000 m2 BTA.
b) Eventuelt Illustrasjoner/skisser

Forslaget følger prinsippene fra områderegulering. Lærmohjørnet bevares med sin opprinnelige form
samtidig som deler av tilbygget rives for å åpne opp gaterommet. Det etableres en høy næringsetasje
i sokkelen som tilpasses terrenget i Rådhusgata. De to boligblokkene er trukket unna eksisterende
bebyggelse i hhv. Rådhusgata og Havnegata. Dette følger i stor grad områdereguleringens intensjoner
om avtrapping, men er justert noe for å sikre lys til boenhetene og for å samsvare med program i
eksisterende bebyggelse mot Storgata. Takvinkel og utforming av toppetasjer vil undersøkes i det
videre arbeidet.
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Prinsippsnitt: Prosjektet følger føringene som ligger i områdeplanen. Prosjektet forholder seg
til maks høyde som er c+36 og til gjennomsnittshøyde mot Sjøgata. Forslaget legger opp til at
boligblokkene er hhv. 2 og 3 etasjer høyere enn regulert gesims mot Sjøgata, men dette kompenseres for ved et det er skissert et gårdsrom som ligger betraktelig lavere. Selv uten å inkludere byrommet øst for Sjøgata 18 er gjennomsnittshøyden mot Sjøgata lavere enn regulert
gesims.
Foreslått utforming gir både en tydelig avgrensning av kvartalet med aktive fasader på bakkeplan, samtidig som sol og romlig variasjon sikres gateløpet.
Se for øvrig illustrasjonsprosjekt.
Beregning av snitt gesims mot Sjøgata:

Snitt gesims boligblokk øst: c+ 34,75 Snitt gesims boligblokk vest: c+ 33,5
= uterom øst (c +11,8 * 8m) + blokk øst (c+ 34,75 * 16m) + sokkel ink. støyskjerm (c+12,3 *20m) +blokk vest (c +33,5 * 16m) + byrom c+5,5 *11m /
71 løpemeter = C +21
Om en kun regner snitt av ny bebyggelse er gesimshøyde = c+ 25,5 med inntrukken støyskjerm

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet
Det vil være naturlig å undersøke/videreutvikle blant annet følgende i den kommende planog prosjekteringsprosessen:
Utvikle et attraktivt boligprosjekt i eksisterende sentrum. Økt tetthet fører til økt
bruk av sykkel og gange.
Effektive og gode boenheter med privat uteplass.
Fokus på sosial bærekraft med fellesrom og varierte uterom
Undersøke muligheten for miljøvennlige energiløsninger.
Undersøke muligheten /effekten av solceller på tak og i fasade
Gode løsninger for sykkelparkering, vasking og reparasjon, samt vurdere redusert
parkeringsdekning for bil i kombinasjon med bruk av bildeling og/eller
frikjøpsordningen.
Bevaring og transformasjon av eksisterende bygningsmasse.
Undersøke muligheten for gjenbruk av bygningsmaterialer.
Benytte materialer som er bestandige og harmonerer med omgivelsene.
Kompakt bygningskropp.
Prosjektet grenser mot Sjøgata og ligger i så måte i rød støysone. Støyforhold for
boenheter og uteoppholdsareal må utredes nærmere i plansaken, men det er
allerede gjennomført innledende undersøkelser som viser at prosjektet kan
gjennomføres ved lokale skjermingstiltak og tilpassinger. Temaet støy vil være viktig
for den videre prosessen.
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6. Tiltakets virkning på, og tilpassing til, landskap og omgivelser
a) Prosjektet vurderes til å ha en ubetydelig påvirkning på bylandskapet da prosjektet ligger i
sentrum og forholder seg til vedtatte makshøyder og omkringliggende bebyggelse. Volum
er forsøkt tilpasset eksisterende bebyggelse. Farger fra vedtatt «Estetikkveileder for Storgata» søkes videreført i deler av prosjektet og vil bidra til å videreføre stedets karakterer. Bolig og næring er program som er en viktig del av Bodø sentrum.
7. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående
planarbeid
a) Planforslaget anses å være i tråd med overordnede statlige og regionale planer og retningslinjer.
b) Kvartal 10 er avsatt til sentrumsformål i både gjeldende KPA 2018-2030 og områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19. Forslaget følger rammene vedtatt i disse
planene. Dette inkluderer blant annet høyde og program.
Forslaget viser et konsept som bevarer fasadeuttrykket mot Storgata og vurderes til å være
i tråd med bestemmelsene i områdereguleringen. Det vil være behov for å dialog der
fasadevernet må drøftes blant annet mot ønske om åpenhet på bakkeplan, dagslys til
eventuelt nye boenheter og energieffektivitet.
Avhengig av hvordan en beregner %-BYA fastsatt i områdeplanen ligger prosjektet et sted
mellom 48-72% av felt BS1. Forslagets komposisjon av høyder og definisjon av %-BYA vil
være tema, men forventes løst i planprosessen.
Det er forsøkt innpasset mest mulig felles uteoppholdsareal på terreng/ lokk og tak, samt
private balkonger i ny bebyggelse. I planprosessen vil det være dialog knyttet til blant annet
behov for støyskjerming av byrom mot Sjøgata og ønske om innglassing. Det forventes at
prosjektet må belage seg på frikjøp og bidrag til istandsetting av Storgata iht.
områdeplanens rammer.
Prosjektet søker å redusere parkeringsdekningen til et minimum.
c) Planforslaget forventer dialog med pågående/tilgrensende arbeid i hhv Sjøgata og
Storgata. Arbeidet med kvartal 10 forventer ikke å påvirke planene, men grensesnitt må
avklares i planprosessen.
d) Forslagstiller er kjent med at kommunen jobber med planoppstart for en ny detaljregulering av Storgata, men er ikke kjent med øvrig pågående planarbeid som berører prosjektet.
8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
a) Planarbeidet forventer ikke å berøre noen vesentlige interesser. Advokatfirmaet AGA Eiendom AS er eier av Storgata 7C/Sjøgata 18 (gnr./bnr. 138/2197) og vil være direkte berørt av
planarbeidet. For øvrig er Storgata Utvikling AS eier av kvartalet. Tilgrensende naboer vil
påvirkes av at kvartalet utvikles. Omfanget vil belyses i planarbeidet.
9. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
a) Planforslaget vurderes ikke til å påvirke samfunnssikkerheten. Potensiell usikkerhet i anleggsfasen og forholdet til høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bo-
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dø lufthavn vil følges opp på egnet tidspunkt. Det vil bli utarbeidet ROS-analyse ved gjennomføring av planforslaget.
10. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles om oppstart
a) Kommunen kan utarbeide naboliste.
Følgende offentlige organer og interessenter er foreløpig avdekket:
i. Prosjektgruppen/ansvarlig aktører i Bodø kommune/Statens vegvesen vedr. utarbeidelsen av plan for hhv. Sjøgata og Storgata
ii. Nordlands fylkeskommune vedr. kulturmiljø
iii. Avinor vedr. krav om høyderestriksjonsflater i bestemmelser.
iv. Tekniske etater og lokalt renovasjonsselskap
v. Advokatfirmaet AGA Eiendom As
vi. Naboer, grunneiere og festere
11. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og
andre berørte
a) Beskrivelse av behov/ønske om samarbeid:
Medvirkning vil skje i henhold til § 5.1plan- og bygningsloven. I tillegg ønsker tiltakshaver å
ha en tett dialog med Byplan for å drøfte ulike parametere i planen og har som mål å komme til størst mulig enighet vedrørende innhold og utforming. Videre vil det være viktig å
inkludere og informere følgende aktører: antikvariske myndigheter ifm. vern, samt prosjektgruppene for hhv. Sjøgata og Storgata.
b) Beskrivelse av medvirkningsopplegg Medvirkningsopplegget inkluderer varsel om oppstart iht. til kommunens rutiner og informasjonsmøter ifm. oppstart og offentlig ettersyn.
Innspill fra berørte myndigheter, grunneiere og naboer og andre berørte vil inkluderes i endelig planforslag, drøftes og kommenteres. Under følger utkast til medvirkningsplan. Denne
vil oppdateres og justeres i løpet av planprosessen. Forslagstiller har som mål å få sendt
planen inn til 1. gangsbehandling ila. 2020.
Deltakere/Aktør
Advokatfirmaet
AGA Eiendom –
grunneier Storgata
7c innenfor planområdet.
ByplanBodø kommune
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Tema
Orientering- og dialogmøter

Oppstartsmøte og dialogmøter
underveis i planprosessen. Følgende særmøter foreslås, men
vil tilpasses prosessen:
1. Oppstartsmøte
2. Utforming, høyder og overordnede føringer.
Evt. innkomne merknader.
3. Fasadevern og forholdet til
tilgrensende gater (Sjøgata
og Storgata)
4. Kart- og bestemmelsesmøte
før innsendelse
5. Gjennomgang av merknader
ved etter offentlig ettersyn.

Mål
Omforent
reguleringsplanforslag for hele kvartalet.
Forståelse for planforslag og omforente løsninger så
langt det lar seg
gjøre.

Dato/tidspunkt
Dialog startet. Ett møte
avholdt 03.09.2019.
Videre møter avholdes
fortløpende.
1. uke 17 /snarest
2. uke 25, 2020
3. uke 33, 2020
4. uke 43, 2020
5. Ved behov, 2021
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Interessenter
Interessenter

Sentrale aktører
som prosjektgruppen for hhv. Sjøgata
og Storgata. Eventuelt antikvariske
myndigheter.
Renovasjonsselskap,
tekniske etater, evt.
Fremtidige beboere
og interessenter

Varslingsannonse nett og avis.
bodo.kommune.no, Avis
Åpent informasjonsmøte for
naboer og øvrige interessenter

Informere om prosjektet og innhold
Informere om prosjektet og innhold

Særmøter vedrørende konkrete
utfordringer, grensesnitt ol.

Avklare grensesnitt
og avhengigheter.
Unngå innsigelser
og hindring i planprosessen.

Dialog, epost

Avklare behov

Workshop / møter

Innspill til utforming av fellesarealer

Uke 19/snarest
Planlagt ved varsel om
oppstart og offentlig ettersyn til
1.gangsbehandling.
Løpende / etter varsel
om oppstart.

Løpende/etter varsel om
oppstart
Mulig i forbindelse med
forprosjekt/detaljprosjekt

12. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i
tilfelle vil kunne bli ivaretatt
a) Vi vurderer at planen ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. Planlagt
arealbruk er i tråd med overordnet plan og rammene for planarbeidet er gitt i kommuneplanens arealdel og vedtatt områderegulering. Formålet skal ikke endres og eventuelle næringsareal er vurdert så lavt at planen ikke vil skape vesentlige virkninger for natur, miljø eller samfunn. Det reguleres ikke for tiltak som faller inn under vedlegg I eller II i forskrift om
konsekvensutredning.
Vedlegg:
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1. Kvartal 10 - idéprosjekt 2020
2. PDF – forslag til planavgrensning

