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Bodø kommune - Kvartal 25 vestre del Sentrum - Varsel om oppstart Detaljreguleringsplan - Uttalelse fra Avinor
Vi viser til Deres brev av 11.07.2019, mottatt 26.07.2019, vedrørende varsel om oppstart av arbeid
med detaljreguleringsplan for kvartal 25, vestre del, sentrum i Bodø kommune.
Det opplyses at en ønsker å legge til rette for en bebyggelse i 3-8 etasjer i henhold til de
avklaringer som er gjort tidligere og slik kommunedelplanen legger opp til, med den lavere
bebyggelsen mot Kongens gate og den høyere mot Dronningens gate. Mot Dronningens gate gir
dette 6 etasjer + 2 tilbaketrukne etasjer, mens det mot Kongens gate gir 3 etasjer + 1 tilbaketrukket
etasje.
1. Innledning
Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv.
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. Etter søknad
fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 08.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CSADR-DSN utgave 4.
Planområdet ligger nord for Bodø lufthavn, i en avstand av ca. 1280 – 1360 meter fra rullebanens
senterlinje.
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn
Planområdet ligger i sin helhet innenfor horisontalflaten, som er en
høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for lufthavnen, hjemlet i EASAkrav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480, gjeldende fra 08.12.2017. Horisontalflaten ligger
på kote 58,3 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen.
Videre ligger planområdet innenfor horisontalflaten til en fremtidig ny rullebane (alternativ 1) ved
Bodø lufthavn. Den nye rullebanen vil bli liggende sydvest for dagens rullebane og erstatte den.
Horisontalflaten (hinderflate) for den nye rullebanen vil ligge på kote 52 moh, og vil bli
begrensende byggehøyde for det aktuelle planområdet.
Det må derfor i planbestemmelsene for hvert enkelt utbyggingsformål angis maksimal tillatt
byggehøyde som ikke er i konflikt med horisontalflaten på kote 52 moh. Maksimalbegrensningen
må også hensynta at heishus/trappehus, vifter, antenner m.v. ikke overstiger kote 52 moh.
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Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn
Det må ikke etableres bygg, tilbygg eller anlegg som gjennomtrenger
høyderestriksjonsflatene/hinderflatene (horisontalflaten) i restriksjonsplanen for nye Bodø
lufthavn, dvs. kote 52 meter over havet.
Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 58,3 meter over havet, må tiltakshaver på
forhånd søke Bodø lufthavn om godkjennelse av kranbruken. Avinor må innhente tillatelse
om godkjenning fra Luftfartstilsynet før søknaden kan behandles. Det stilles krav om at
byggekraner er utstyrt med faste røde hinderlys. Tiltakshaver skal før byggekraner kan tas i
bruk, ha på plass nødvendig prosedyre med varslingsrutiner for direkte kontakt mellom
kontrolltårnet ved Bodø lufthavn og ansvarlig kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å
gjennomføre en eventuell risikoanalyse etter anerkjent standard for å sjekke ut om
kranbruken er akseptabel med hensyn til flysikkerheten.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse for bruk av kraner over kote 58,3 meter over
havet før det foreligger godkjennelse fra Avinor.
Utarbeidelse av eventuell risikoanalyse utføres av konsulentfirma med luftfartskompetanse,
eksempelvis Safetec eller DNV GL.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg
Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for
flynavigasjonsanleggene ved Bodø lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjonsog overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.
BRA-krav er gitt av flynavigasjonsanlegget LOC25 med 33,2 moh.
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Krav til radiotekniske vurderinger
Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg over kote 33,2 meter over havet, skal
tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning.
Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg,
plassering og fasaderetning.
Ved bruk av tårnkran til oppføring av bygg og infrastruktur der bom overstiger kote 33,2
meter over havet, skal tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk
vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på
tårnkranen.
Det settes ingen krav til radioteknisk vurdering og godkjenning av mobilkran.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk
vurdering av bygg/påbygg/anlegg og bruk av tårnkran.
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).
Bestilling sendes til:
Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no
Til orientering kan det være noe ventetid på å få gjennomført radiotekniske vurderinger.
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4. Flystøysoner
De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026 og er beregnet av
SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om behandling av støy i
arealplanlegging. Flystøysonekartet er en kombinasjon av eksisterende rullebane og en planlagt
fremtidig rullebane sør for dagens (alternativ 1).
Hele planområdet ligger innenfor gul flystøysone, nær nedre grense for støysonen. Avinor
forutsetter at Bodø kommune stiller nødvendige krav til avbøtende tiltak i tråd med gjeldende
regelverk.
5. Avsluttende merknader
Dersom overnevnte planbestemmelser vedrørende høyderestriksjonsflater/hinderflater i
restriksjonsplanen for lufthavnen (punkt 2) og krav til radiotekniske vurderinger (punkt 3) ikke
innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme innsigelse til planen, jf.
Plan- og bygningsloven § 5-4.

Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Kopi: Bodø kommune, Fylkesmannen i Nordland
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Innspill til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om
utbyggingsavtale for vestre del av kvartal 25 i Bodø sentrum
Statens vegvesen viser til deres brev datert 11.07.2019.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende bebyggelse, unntatt Dronningens gate 14
og 16 samt Kongens gate 9, og bygge nytt innenfor rammene av kommuneplanens arealdel.
Det planlegges næring i de nederste etasjene mot Dronningens gate og boliger i de neste 38 etasjene. I planarbeidet inngår også ønske om oppheving av vern av bunker fra andre
verdenskrig under Kongens gate 7 og rive denne.
Vi har ingen merknader til oppstarten av dette planarbeidet eller til forhandlingen om
utbyggingsavtale.
Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland
Med hilsen

John Alvin Mardal
seksjonsleder

Jørn Ø Olsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Jernbaneveien 69
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Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081
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KRIGSHISTORISK FORENING BODØ
Besøksadresse: Hålogalandsgata 110C
Postadresse: Kløverengveien 7, 8011 Bodø
Epost: krigshistorisk@gmail.com
Hjemmeside: www.bodokrigsmuseum.no
Org.nr.: 996 053 458
Kontonr.: 4509.32.17512
Kontakter:
Thomas Lillevoll, tlf. 93292162
Epost: Thomas.Lillevoll@gmail.com
Bodø 19 august 2019
Til
Gnist Arkitekter
Kopi
Bodø Kommune ved Rådmann
Bodø Kommune ved Kultursjef
Bodø Kommune ved Byplansjef
Nordland Fylkeskommune

Tysk bunker i Kongens gate 7
Viser til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for Kvartal 25 – Vestre del, Sentrum.
Utbygger ønsker å få opphevet vernet av bunkeren i Kongens gate 7 og rive denne.
Krigshistorisk forening Bodø ønsker at bunkeren fortsatt skal tas til bevaring og eventuelt
tilpasses nytt bygg som er under planlegging.
Regelbau 632
Bunkeren som ligger under huset i Kongens gate 7 kom på de tyske byggelistene sommeren 1943.
Den var en del av en kjede med bunkere og forsvarsverk som strakk seg fra Breivika mot Snippen.
Formålet med denne forsvarslinjen var å forsvare havneområdet og en evt. invasjon fra sjøsiden.
Bunkeren har tysk benevnelse Regelbau 632 – Stand mit 3-Schartenturm. Det vil si at dette er en
kampbunker med en panserkuppel som stikker opp gjennom taket. I panserkuppelen er det 3
åpninger for maskingevær, pekende i retning havneområdet. Bunkeren ble bygd i klasse B,
noe som vil si at den var bombe og gassikker med sine 2 meter tykke vegger og tak av stålbetong.
Til støpingen gikk det med 590m3 betong og 28 tonn armering. I tillegg kommer annet strukturert
stål og panserkuppelen alene veier mange tonn.
På neste side ser vi en tegning som viser hvordan bunkeren ble bygd inn under huset.
Tegningen er fra byingeniørens kontor og er datert 13/4-48.
Inngangen til bunkeren består av en trapp som leder ned til en gass/rense sluse.
Fra slusen har vi en inngang til nærforsvarsrom og en inngang til mannskap/beredskapsrommet.
Fra mannskapsrommet går man inn til kamprommet hvor panserkuppelen befinner seg i taket.
Mannskapsrommet har også en nødutgang som kan lede deg opp og ut langs ytterveggen.
Tegningen viser en korridor og et vaskerom. Dette er rom som er laget i tilknytning til at det ble
bygd bolighus over bunkeren. Inngangen til bunkeren ligger mot Kongens gate og en mulighet
hadde vært å etablere egen inngang til bunkeren fra gateplan. Korridor og vaskerom kan gjøres om
da dette ikke er en del av bunkeren.

I redegjørelsen for ønske om rivning av bunkeren blir det nevnt at den er dårlig vedlikeholdt.
Bunkeren har ligget tørr under huset i rundt 70 år og fremstår som meget bra. Den er tørr innvendig
og et godt utgangspunkt for restaurering og videre bevaring. I forhold til de andre anleggene vi har
rundt om i byen så har denne bunkeren en høyere standard enn de fleste. I Jentofthaugen har
ildsjeler i foreningen restaurert en bunker de siste fem årene og resultatet der er et godt eksempel på
at slike anlegg kan og må tas vare på. Bunkeren i Kongens gate ligger så sentralt plassert at den
kan ha et stort potensiale i fremtiden, eksempelvis som museumsbunker.
Bygges den inn i nytt bygg så vil den fortsatt holde den gode standarden mange år fremover.
Det nevnes at bunkeren ikke er unik da den er standardisert og flere eksemplarer finnes.
Det stemmer at det finnes flere av disse, hvor mange er ukjent, men for Bodøs krigshistorie er
det et objekt som representerer tidsperioden og må tas vare på i tiden fremover.
Ta kontakt hvis spørsmål eller om noe er uklart.

Mvh

Thomas Lillevoll
Nestleder Krigshistorisk Forening Bodø

Notat til orientering
Kulturkontoret

Knut Kaspersen

Byplan
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KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE,
DETALJREGULERING FOR KVARTAL 25 – VESTRE DEL,
SENTRUM – ØNSKE OM RIVING AV BUNKER.
Viser til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om
utbyggingsavtale for kvartal 25 – vestre del, sentrum. Formålet er å rive eksisterende bebyggelse i
kvartalet, med unntak av Dronningens gate 14 og 16, og Kongens gate 9, og å bygge nytt innenfor
rammene av kommuneplanens arealdel.
Utbygger v/Gnist Arkitekter ønsker å få opphevet vern av bunkeren i Kongens gate 7 og rive denne.
Bunkeren er vernet gjennom regulering til spesialområde. Bunkeren har atkomst fra boligen som
står på tomten nå. Tiltakshaver ønsker å få opphevet vernet av bunkeren så denne kan fjernes.
Utbygger v/Gnist Arkitekter mener denne vil være til hinder for å bygge kjeller til parkeringsformål
under den planlagte bebyggelsen jf. Kommunedelplanens krav.
Vernet har vært kjent i hele prosessen, og byplan har i avklaringsmøter ikke gitt signaler om at
denne kan fjernes. Opprinnelig var boligen også vernet, men gjennom vedtak i planutvalget
30.08.20111 ble dette vernet opphevet.
Bunkeren er av typen Regelbau 632, som er en standardisert nærforsvarsbunker med panserkuppel.
Bunkeren er av klasse B, bombe og gass sikker med 2 meter tykke vegger og tak. Denne var en del
av en kjede med bunkere og forsvarsverk som strakk seg fra Snippen til Breivika, og hadde til
formål å forsvare Bodø Havn.
I Bodø sentrum er det fem anlegg i tilknytning til denne forsvarslinjen som er bevart, hvor bunkeren
i Kongens gate 7 er eneste bevarte bunker i Bodø av typen R632. Etter befaring 29.08.2019
vurderes denne bunkeren til å være i svært god stand, og lite påvirket av fukt. Dette kan nok i stor
grad tilskrives at den er integrert som en del av kjelleren i Kongens gate 7, og fremdeles tilgjengelig
og åpen med god utluftning.

Bodøs krigshistorie er på mange måter ett dramatisk og viktig kapittel i Bodø bys historie, og
synlige, håndfaste minner etter denne perioden blir stadig færre. Det nevnes fra utbygger at denne
bunkeren er standardisert, og det finnes flere av disse. Antallet er ukjent, og tilstanden for disse er
heller ikke kjent.
Etter en kulturminnefaglig vurdering innstiller jeg at denne bunkeren er i såpass god forfatning, og
en så viktig del av Bodøs krigshistorie at bunkerens vern bør opprettholdes og tilrådes på det
sterkeste. Bunkerens sentrale plassering og gode tilstand gjør at denne også har ett stort
formidlingspotensiale i fremtiden om det legges til rette for dette i videre byggeplaner.

Med hilsen
Vegard Kaasen Engen
Kulturminnerådgiver
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Innspill ved oppstart - detaljregulering Kvartal 25 - Vestre del av
sentrum - Bodø kommune
Nordland fylkeskommune har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for
deler Kvartal 25 i Bodø sentrum. Hensikten med planen er å rive eksisterende bebyggelse (unntatt
Dronningens gate 14 og 16, samt Kongens gate 9) og bygge nytt innenfor rammene av
kommuneplanens arealdel. Det legges hovedsakelig til rette for boliger, med næring i nederste
etasje mot Dronningens gate.
Området er avsatt til sentrumsformål gjennom kommuneplanens arealdel (2018). Gjennom
reguleringsplan er området regulert til bolig/forretning/kontor, med vern av bunker fra andre
verdenskrig gjeldende nåværende Kongens gate 7.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill.
Kulturminnefaglig
Den tyske bunkeren i Kongens gate 7 er bevaringsregulert gjennom reguleringsplan for Nerbyen,
kvartalene 21, 22, 24 og 25, egengodkjent 10.12.2009. Bunkeren inngikk i en kjede med bunkere
og andre forsvarsanlegg som hadde som formål å forsvare havneområdet. Vi vurderer den og de
andre gjenværende elementene i denne forsvarslinjen (bunker øst for Prinsensgate 75, bunker ved
Bodø domkirke i Kongens gate 12 samt bunker i Storgata 61) som viktige krigsminner. Det ble den
29.08.2019 gjennomført befaring i bunkeren med tiltakshaver, arkitekt, representanter fra Nordland
fylkeskommune, Kulturkontoret hos Bodø kommune og Krigshistorisk Forening Bodø. Det
konkluderes med at den tekniske tilstanden til bunkeren er bra og vi anbefaler sterkt at bunkeren
inkluderes i det videre planarbeidet og at bevaringsreguleringen videreføres.
I varslingsbrev om oppstart står det at det at det ønskes å bygget i 3 etasjer +1 tilbaketrukket
etasje mot Kongens gate. På befaring ble det påpekt av arkitekt at byggehøyde mot Kongens gate
ville bli tilsvarende den på nabotomten gbnr 138/2183 med en tilbaketrukket etasje på omtrentlig
samme gesimshøyde som på nabotomt. Dette tilsvarer slik vi oppfatter det 2 etasjer + en
tilbaketrukket etasje. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål. Om
byggehøyde til dette formålet står det at byggehøyder er gitt i reguleringsplan.
For å ivareta gateløpet langs konges gate inn mot Bodø domkirke ber fylkeskommunen om at
byggehøyde ikke overstiger vedtatt byggehøyde i gjeldende reguleringsplan med kotehøyde 22,5
og 25,5 med inntrukket etasje.
Kulturminnefaglig vurdering Trym Sundseth, tlf. 75 65 05 31

Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Moloveien 16

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse
Plan og miljø
Mathea Nybakke
Tlf: 75 65 05 97

Forholdet til øvrige regionale interesser
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til
kap. 8.2. By- og tettstedsutvikling som bl.a. sier:
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.
e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming
av fysiske tiltak.
Planfaglig
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av
planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart,
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi
ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder
til plannordland@kartverket.no.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke 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 klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.
 Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.
 Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative
energikilder bør alltid vurderes.
 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer
og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder
der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.
 Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr.
plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming
av tilgjengelige og attraktive byrom.
 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
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Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø
Mathea Nybakke
rådgiver
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Gnist Arkitekter
Sjøgata 5
8006 BODØ

Hanne M. K. Hanssen, 75 53 15 54

Innspill ved oppstart - Reguleringsplan - Vestre del av kvartal 25 - Bodø
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart datert 11. juli 2019, og beklager at dette innspillet
kommer noen dager etter fristen.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planen er å legge til rette for å rive deler av eksisterende bebyggelse og bygge nytt.
Nybygg skal i hovedsak nyttes til boliger, men det legges til rette for næring i de nederste etasjene
mot Dronningens gate.
Fylkesmannens innspill
Barn og unge
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal i henhold til plan- og bygningsloven § 1-1 femte ledd
ivaretas i planleggingen.
Kommunen skal i henhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging pkt. 4 bokstav a
vurdere planens konsekvenser for barn og unge. Krav til fysisk utforming er gitt i pkt. 5 i
retningslinjene.
Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider om barn og unges interesser i
planlegging og byggesaksbehandling for ytterligere veiledning.
Støy
Det er i referat fra oppstartsmøte sagt at det må utføres støyutredning når det gjelder trafikkstøy, og
vurderes tiltak i henhold til bestemmelsene i T-1442/2016 og teknisk forskrift.
Fylkesmannen minner om at den støyfaglige utredningen må brukes som en premiss for det videre
planarbeidet. Den bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for
plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får
en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Digitaliserte plankart

E-postadresse:
fmnopost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Statens Hus
Moloveien 10

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no
Org.nr. 974 764 687

For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre
kvalitetssikring for bedre arealplaner»).
Samordning av statlige innsigelser i Nordland
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn.
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog.

Med hilsen
Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Hanne M. K. Hanssen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Bodø kommune
Postboks 319
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset

8001
8048

Bodø
Bodø

Myrullv 61
8027 Bodø

26 juli 2019

Gnist arkitekter
Sjøgt 5
8006 Bodø
Epost: eirik@gnistark.no

Kvartal 25 - Bunker
Viser til tilsendte brev i saken
BodøSyklistene er lokallaget av Syklistenes Landsforening (SLF) og har rollen som høringsinstans i
plansaker. Vi har ingen kommentarer til riving/ikke riving av bunker, men benytter anledning til å komme med
innspill vedr trafikale utfordringer.
Bodø ønsker å tilrettelegge for økt sykling. Det er da viktig at trafikksikkerheten for syklistene
ivaretas på en god måte.
Dronningens gate er vedtatt å være ei av tre sentrumsnære gater hvor man ønsker å
kanalisere sykkel. For å ivareta syklistenes sikkerhet er det viktig at det legges opp til minst
mulig personbiltrafikk i gata.
I tillegg er gaten hovedgate for buss i nedre bydel. Denne trafikken vil øke framover.
Biltrafikk bør derfor legges til andre gater enn hovedgatene for sykkel. En ut/innkjøring i
Dronningens gate vil øke mengden blandet trafikk og dermed også potensialet for
trafikkulykker
SLF mener derfor at det er viktig at innkjøring til under-bakken parkeringsanlegg for det nye
bygget ikke må legges til Dronningens gate.
Argumentene for dette innspillet er:
 Stor busstrafikk. Dronningens gate er byens viktigste kollektivgate.
 Mange fotgjengere og syklister har ærender i ulike forretnings-/boligarealer i gata.
 Mange syklister vil bruke denne gata som framkomståre fra Snippen/Rønvik og videre
mot langstranda/nedre sentrum, jfr kommunalt vedtak.

SLF/BodøSyklistene ønsker Gnist Arkitekter lykke til i det videre planarbeid og regner med at innspill relatert
til løsning mot Dronningens gate hensyntas.

Mvh
BodøSyklistene
Tor Magne Andreassen
90012279 / tor-ma@online.no
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Vurdering av endringer av detaljregulering for vestre del av kvartal 25 Bodø kommune
Nordland fylkeskommune har i brev datert 30.08.2019 kommet med innspill ved oppstart til
detaljregulering for vestre del av kvartal 25 i Bodø kommune. I dette brevet anbefalte
fylkeskommunen sterkt at eksisterende vern på den tyske bunkeren i Kongens gate 7 videreføres i
planarbeidet. Videre sto det i innspillet:
For å ivareta gateløpet langs Kongens gate inn mot Bodø domkirke ber fylkeskommunen
om at byggehøyde ikke overstiger vedtatt byggehøyde i gjeldende reguleringsplan med
kotehøyde 22,5 og 25,5 med inntrukket etasje.
Kommunen har vært enige med fylkeskommunen angående vernet av bunkeren og tiltakshaver
har i revidert forslag tenkt å ivareta og gjøre bunkeren tilgjengelig med separat inngang. Dette
medfører ifølge arkitekt at byggehøyde mot Kongens gate må økes mellom 0.8-1 meter. Det
ønskes også å gjøres kutt i utsiden av bunkeren mot parkeringskjeller i nord.
Det vurderes også som nødvendig å overskride formålsgrensen/eiendomsgrensen mot Sandgata
med opptil 0.5 meter for å kunne fundamentere bygget uten å havne i konflikt med bunkeren.
Kulturminnefaglig vurdering
Nordland fylkeskommune registrerer med tilfredshet at bunkeren er en premiss for det videre
planarbeidet og at bevaringsreguleringen videreføres. Vi er imidlertid kritiske til forslaget om å kutte
bort en del av bunkeren, mot parkeringskjelleren.
Nordland fylkeskommune ser negativt på at det ønskes bygget utover eksisterende byggehøyder
mot Kongens gate. Byggehøyde i gjeldende reguleringsplan var noe fylkeskommune uttalte seg
kritisk til da denne var på høring i 2009. Med bakgrunn i dette vil vi sterkt fraråde byggehøyder som
går utover kotehøyder 22,5 og 25,5 med inntrukket etasje. Videre anbefaler vi at det utarbeides
løsning som forholder seg til eksisterende kotehøyder mot Kongens gate.
Planfaglig vurdering
Nordland fylkeskommune er opptatt av at trafikksikkerhet for myke trafikanter og fremkommelighet
ivaretas ved eventuell utvidelse mot fortau i Sandgata. Vi har tillit til at tiltakshaver og kommunen
sammen kan finne en god løsning her. Vi viser ellers til opprinnelig innspill.
Planfaglig vurdering: Mathea Nybakke, tlf. 75650597.

Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Moloveien 16

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse
Kulturminner i Nordland
Trym Sundseth
Tlf:

Samferdselsfaglig vurdering
Ved en inkurie ga Nordland fylkeskommune ikke noe samferdselsfaglig innspill i forbindelse med
planoppstarten. Vi beklager dette.
Sandgata brukes som trasé for kollektivtransport mens Dronningens gate er stengt under
oppføringen av «The Storm Residence». Nordland fylkeskommune forutsetter at en ny
reguleringsplan for kvartal 25 ikke realiseres før Dronningens gate igjen er åpen for busstrafikk.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner
Trym Sundseth
rådgiver
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