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behandlet denne saken og fattet slikt 
 
VEDTAK 
Forslag til detaljregulering for Kvartal 25 – vestre del, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes ut på høring. Planforslaget er vist på kart med PlanID 2019013, datert 24.06.2020, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser datert 24.06.2020 og planbeskrivelse datert 24.06.20 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10. 
 

Sammendrag 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av vestre del av Kvartal 25 til bolig og 
næringsformål med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. 
 
Det legges til rette for inntil 60 boenheter. Bebyggelsen nedtrappes delvis fra 8 til 3 etasjer i 
henhold til de avklaringer som er gjort tidligere i prosessen, med lavere bebyggelse mot Kongens 
gate og høyere etasjehøyde mot Dronningens gate. 
 
Planområdet består i dag av ulike bygg, med kontor og forretningsbygg mot Dronningens gate og 
bolighus mot Kongens gate. Under bolig i Kongens gate 7 ligger det et bunkeranlegg fra 2. 
verdenskrig, som skal bevares. Mellom boligbebyggelse og kontor/forretningsbygg er det privat 
parkeringsareal. Ellers er det offentlige trafikkareal langs gatene rundt kvartalet. 
 
Hensikten med planen er å rive eksisterende bygninger, unntatt Dronningens gate 16 og 
Kongens gate 9, og sette opp ny bebyggelse innenfor rammen av kommuneplanens arealdel. 
Nybygg 
skal i hovedsak nyttes til boliger, men med næring i 1. og 2. etasje mot Dronningens gate. Det 
planlegges for ca. 50-60 boliger med varierte størrelser.   
 
Adkomst til parkeringskjeller og varelevering er planlagt fra Sandgata. Det pågår arbeid langs 
planområdet med regulering av Dronningens gate i forbindelse med nytt sykkelnettverk og 
utvidelse av kollektivgate i Bodø.  
 
Forslagsstiller er JMB Invest AS, og plankonsulent er Gnist Arkitekter AS.  
 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. 



Planforslaget er i all hovedsak i tråd med Kommuneplanens arealdel (2018-2030), men bryter med 
gjeldende byggehøyder for kvartalet. Kommuneplanen viser til gjeldende plan for å sette maks 
byggehøyde, som er regulert til kote +23,5. Planforslaget har gesimshøyde på mellom kote + 23,33 
(mot Kongens gate) og +25,59 m.o.h (mot Dronningens gate) med største høyde på tilbaketrukne 
etasjer på kote + 31,82 m.o.h. En økning av største tillatte byggehøyde vil ikke i særlig grad ha 
innvirkning på gatebildet eller skyggeforhold, da de to øverste etasjene mot Dronningens gate, 
samt den øverste etasjen mot Kongens gate, trekkes tilbake henholdsvis ca. tre og seks meter fra 
fasadelivet i gatene. Dette gir et volum med høyder tilsvarende «Central Atrium» i samme kvartal. 
Byutvikling vurderer at byggehøydene er satt forsvarlig og forutsigbart innenfor rammene av dette 
prosjektet.  
 
Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. 
Planarbeidet er utført i samsvar med avklaringer gjort i oppstartsmøtet den 02.07.2019.  
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 

Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Forslagsstiller JMB Invest AS fremmer forslag om privat detaljregulering for Kvartal 25, Bodø 
sentrum. Planområdet ligger sentralt i sentrum bydel mellom Dronningens gate og Kongens gate 
og inngår i Sone 1, indre bykjerne. Området ligger ca. 700 meter vest for Bodø jernbanestasjon og 
1 km nord for Bodø lufthavn. 
 

 
Planområdet  
 
Planavgrensningen er vist over med rød sirkel og stiplet linje. Planavgrensning er gitt av senter vei i 
Dronningensgate, Kongens gate og Sandgata, samt tomtegrense langs gnr. 138 bnr. 2082 og 
2187. Foruten om kommunalt veiareal omfatter planområdet tomtene gnr. 138 bnr. 2090, 2161, 
2081, 4183, 2036, 2183, 2191. Planområdet består i dag av ulike bygg, med kontor og 
forretningsbygg mot Dronningens gate og bolighus mot Kongens gate. Mellom boligbebyggelse og 
kontor/forretningsbygg er det privat parkeringsareal. Planen tar også med seg offentlige 
trafikkareal langs gatene rundt kvartalet. Omkringliggende bebyggelse består i dag av varierende 
bygningstyper, og preges av sterk transformasjon. Planområdet befinner seg på Kvartal 25s 
vestlige side, et område på grensen mellom to typiske typologipreg i Bodø sentrum. På den ene 
siden preges området av høyblokkbebyggelse og større næringsbebyggelse, mens det på den 
andre siden er mange to- og treetasjes saltakshus.  
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for kombinert bebyggelse med i hovedsak 
boligformål men også med noe næringsareal på bakkeplan mot Dronningens gate. Eksisterende 



bebyggelse i planområdet forutsettes revet med unntak av bunker under bolighuset, som skal 
bevares. Det planlegges ca. 50-60 boliger med variert størrelse; fra små studioleiligheter til større 
familieleiligheter.  
 
Planstatus 
Planområdet er satt av til boligbebyggelse med tilgrensende areal for offentlig og privat 
tjenesteyting samt samferdselsanlegg i kommuneplanens arealdel (KPA). Eiendommen ligger 
innenfor sone 1, Indre bykjerne, Kvartal 25. Kvartalet er avsatt til sentrumsformål med en 
maksimal utnyttelse på 66 – 100 % BYA, og maksimale tillatte gesimshøyde er satt til maksimal 
gesims på 18 meter mot Dronningens gate, og ca. 8,5 meter mot Kongens gate. Det tillates 
tilbaketrukne etasjer, to mot Dronningens gate og en mot Kongens gate og det henvises ellers til 
gjeldende reguleringsplaner. KPA stiller krav om forretning eller annen publikumsrettet 
virksomhet i første etasje mot fortau. 
 
Planområdet er også regulert gjennom detaljregulering for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25. 
(vedtatt 2009) til kombinert formål bolig/ forretning/ kontor med tilhørende gate med fortau. 
Bunkeren innenfor adressen Kongens gate 7 er gjennom planen regulert til bevaring. Planen angir 
også maks byggehøyde, som er satt til kote +23,5 m.o.h. Planområdet tar også med seg deler av 
Dronningens gate frem til midtlinje vei hvor detaljregulering for søndre del av Kvartal 21 (vedtatt 
2015) er gjeldende plan. Dette planforslaget opphever og erstatter delene av planene som 
overlappes. 
 

     
Kartutsnitt KPA 2018-2030    Kartutsnitt RP Nerbyen, PlanID 1043 

Planområdet grenser til reguleringsplan for Kvartal 25, felt B8, PlanID 1055 (2011). Det er også tre 
pågående planprosesser i og rundt planområdet. Dette er:  
 

• Domkirkekvartalet, PlanID 2020001 Planlegging igangsatt 2020)  
• Dronningens gate, PlanID 2019015 (Planlegging igangsatt 2019)  
• Kvartal 22, Sentrum, PlanID 2019018 (Planarbeid igangsatt 2019)  

 
Planen for Dronningensgate overlapper delvis med dette planområdet. Det forventes at plan for 
Dronningens gate delvis vil oppheve de berørte delene. De øvrige planprosessene antas ikke å ha 
påvirkning på dette planforslaget. 



 
Oversikt over pågående planprosesser 

Planforslaget

 
Oversiktsbilde fra sørvest 

Bebyggelse 
Planforslaget legger til rette et større nybygg med inntil 60 boenheter langs Sandgata, med fasader 
mot Dronningens og Kongensgate. Bygget er planlagt med et toetasjes parkeringsanlegg under 
bakken. Byggehøydene varierer mellom 3 og 8 etasjer, der den laveste bygningsdelen er gesimsen 
mot Kongens gate, og den høyeste er andre inntrukne etasje over Dronningens gate. Høyden mot 
gesims i Dronningens gate er kote +25,59 m.o.h med to tilbaketrukne etasjer på henholdsvis kote 



+28,70 m og kote +31,82 m. Mot Kongens gate er høyden satt til kote +23,33 m med en 
tilbaketrukket etasje på kote +26,45 m.o.h. Dette er i henhold til avklaringer gjort gjennom 
planprosessen for å ivareta forholdet til Domkirken. De foreslåtte bestemmelsene åpner for 
mindre justeringer av byggegrensene for inntrukne etasjer, hvis solforhold og høydevirkninger er 
ivaretatt. 
 

 
Perspektiv fra nord       Perspektiv fra sør 

Uteoppholdsareal 
Øst for den nye bebyggelsen settes det av areal til felles uteopphold, mens leilighetene har egne 
private balkonger og terrasser. Kommuneplanen åpner også for bidrag til opparbeiding av 
offentlige byrom/parker, som det er flere av i kort gangavstand fra planområdet. Mest aktuelle 
parker er Rådhusparken, Solparken eller Kvartal 99. Dette vil bli gjenstand for en evt. 
utbyggingsavtale i henhold til kommuneplanens arealdel.   
 
Parkering og teknisk infrastruktur 
Innkjøring til parkeringskjeller og varelevering er planlagt fra Sandgata. Renovasjon for 
næringsdelen løses i Sandgata mens for boligdelen skal renovasjon løses fra avfallsrom med 
adkomst fra Kongens gate, og bebyggelsen skal tilknyttes fjernvarme. 
 
Kulturminner 
Under Kongens gate 7 finnes det i dag en bunker fra andre verdenskrig. Denne er vernet som 
spesialområde gjennom gjeldende reguleringsplan for Nerbyen (planID 1043). Bunkeren har i dag  
direkte adkomst fra boligen over. Bunkeren vil bevares og synliggjøres gjennom vinduer fra 
gateplan, og kan istandsettes under forutsetning av at målestokk, takform, fasader, 
vindusinndeling, dør- og vindusutforming og materialbruk opprettholdes. Det er planlagt egen 
inngang til bunkeren fra Kongens gate. Nedre plan av parkeringsanlegget vil være under bunkeren. 
På øvre del av parkeringsanlegget vil bunkeren være synlig. Bruk av bunkeren er ikke bestemt. 
 
 

 
Situasjonsplan     Snitt fra Sandgata 

 



Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Planforslaget antas å ikke medføre utgifter for kommunen. Etablering av nødvendig infrastruktur 
er nedfelt i rekkefølgekrav og kan blir gjenstand for utbyggingsavtale. Fortau oppgraderes etter 
kommunaltekniske krav. 
 
Planprosessen 
Formelt oppstartmøte ble avholdt 02.07.2019. Oppstart av planarbeid ble varslet med annonse, 
brev og på kommunens nettside den 09.07.2019, med frist for innspill 30.08.2019. Det ble avholdt 
åpent informasjonsmøte hos plankonsulentene den 26.08.2019. Etter innspillene har konseptet 
blitt bearbeidet med fokus på tilpasning av bunkeren, og vernekonseptet har etter avklarende 
møter i stor grad blitt omforent mellom tiltakshaver, NFK og Bodø kommune. Det foreligger totalt 
8 innspill, hvor av to er fra Nordland Fylkeskommune, da det gjennom planprosessen ble behov for 
avklaring rundt vern og eventuelle tilpasninger av bunkeren.  
 
Mottatte innspill: 

1 20190711 Nordland Fylkeskommune 11.07.2019 

2 20190726 Bodøsyklistene 26.07.2019 

3 20190819 Krigshistorisk Forening Bodø 19.08.2019 

4 20190827 Avinor 27.08.2019 

5 20190830 Bodø kommune Kulturkontoret 30.08.2019 

6 20190902 Fylkesmannen i Nordland 02.09.2019 

7 20200110 Nordland Fylkeskommune 10.01.2020 

8 20190725 Statens Vegvesen 25.07.2019 
 
 

1. Innspill fra NFK: Viser til den tyske bunkeren i Kongens gate 7 og bevaringsregulering i 
reguleringsplan for Nerbyen. Bunkerne vurderes som viktige krigsminner, og det 
konkluderes med at den tekniske tilstanden til bunkeren er bra. Det anbefales sterkt at 
bunkeren inkluderes i det videre planarbeidet og at bevaringsreguleringen videreføres. 
Merknadsstiller ber om at byggehøyde ikke overstiger vedtatt byggehøyde i gjeldende 
reguleringsplan med kotehøyde 22,5 og 25,5 med inntrukken etasje for å ivareta gateløpet 
langs Kongens gate inn mot Bodø Domkirke. Videre viser merknadsstiller til forholdet til 
øvrige regionale interesser, Fylkesplan Nordland, viktige prinsipper for by- og stedsutvikling 
og planfaglige råd. 

 
2. Bodøsyklistene ønsker av hensyn til trafikksikkerhet for syklister at innkjøring til 

parkeringsanlegg under bakken ikke legges til Dronningens gate. Dette begrunnes med stor 
busstrafikk, mange fotgjengere og syklister og at Dronningens gate er vedtatt som en av tre 
sentrumsnære hovedgater for sykkel. 

 
3. Krigshistorisk Forening Bodø ønsker at vernet av bunker i Kongens gate 7 opprettholdes og 

tilpasses nytt bygg. Merknadsstiller påpeker at bunkeren er i bedre stand enn de fleste 
andre tilsvarende anlegg i Bodø og mener at den kan ha et potensiale som 



museumsbunker i fremtiden. En foreslår å legge inngang/nedgang i fasade langs 
Kongensgate. 

 
4. Avinor påpeker at planområdet ligger innenfor høyderestriksjonsflaten/hinderflaten til 

Bodø lufthavn, og ber om at bestemmelser som sikrer denne blir tatt inn i planen. 
 

5. Kulturkontoret, Bodø kommune påpeker gjennom en kulturminnefaglig vurdering på at 
bunkeren er vernet gjennom regulering til spesialområde. Kulturkontoret vurderer den 
som i såpass god forfatning, og som en så viktig del av Bodos krigshistorie at vernet bør 
opprettholdes. Etter en Bunkerens sentrale plassering og gode tilstand gjor at denne også 
har et stort formidlingspotensiale i fremtiden om det legges til rette for dette i videre 
byggeplaner. 

 
6. Fylkesmannen i Nordland: Viser til at hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal 

ivaretas i planleggingen, og minner om at den støyfaglige utredningen må brukes som en 
premiss for det videre planarbeidet. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille 
side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

 
7. Nordland Fylkeskommune er tilfreds med at bunkeren er et premiss for det videre 

planarbeidet og at bevaringsreguleringen videreføres, men er kritiske til forslaget om å 
kutte bort en del av bunkeren, mot parkeringskjelleren. NFK ser også negativt på at det 
ønskes bygget utover eksisterende byggehøyder mot Kongens gate. Byggehøyde i 
gjeldende reguleringsplan var noe fylkeskommunen uttalte seg kritisk til da denne var på 
horing i 2009. Med bakgrunn i dette frarådes det sterkt byggehøyder som går utover 
kotehøydene 22,5 og 25,5 med inntrukket etasje. Videre anbefales det at det utarbeides 
losning som forholder seg til eksisterende kotehøyder mot Kongens gate. Det pekes også 
på at NFK forventer at reguleringsplan for kvartal 25 ikke realiseres før Dronningens gate 
igjen er åpen for busstrafikk. 

 
8. Statens Vegvesen har ingen merknader til oppstarten av planarbeidet. 
 

Innspillene er referert og kommentert i planbeskrivelsen, og de nevnte forholdene ansees 
ivaretatt i planforslaget. 
 
Vurderinger 
 
Høyder og volum 
Foreslått bebyggelse bryter med kommuneplanens bestemmelser for kvartalet. Kommuneplanen 
viser til gjeldende plan for å sette maks byggehøyde, som er regulert til kote +23,5. Planforslaget 
har gesimshøyde på mellom kote + 23,33 (mot Kongens gate) og +25,59 m.o.h (mot Dronningens 
gate) med største høyde på tilbaketrukne etasjer på kote + 31,82 m.o.h.  Byutvikling vurderer 
forholdet slik at økningen ikke i særlig grad vil ha innvirkning på gatebildet eller skyggeforhold, da 
de to øverste etasjene mot Dronningens gate, samt den øverste etasjen mot Kongens gate, trekkes 
tilbake henholdsvis ca. tre og seks meter fra fasadelivet i gatene. Dette gir et volum med høyder 
tilsvarende Central Atrium i samme kvartal, der gesims ligger på kote + 23,29 og byggehøyde er 
30,26. Dronningens gate er bebygget med to høyblokker, og det er viktig at dette kvartalet inngår i 
den jevnere byggehøyden Central Atrium har etablert. Etasjetallet mot Kongens gate blir satt til 
tre, noe som føyer seg godt inn i gateløpet, og underordner seg Domkirken. Byutvikling mener at 
de foreslåtte høydene er riktige i dette planområdet og kan aksepteres.    



 
Vern av bunker under Kongens gate 
Ved oppstart ga tiltakshaver uttrykk for et ønske om å oppheve vernet av bunkeren. Det ble lagt 
spesielt fokus på dette i varslingen, og innspill fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune 
frarådet dette sterkt. Gjennom planprosessen har tiltakshaver akseptert å bevare bunkeren, og 
ønsker nå å sette den i stand og gjøre den tilgjengelig i samråd med vernemyndighetene. 
Byutvikling er tilfreds med at vernet av bunkeren videreføres, og at den også kan gjøres tilgjengelig 
i formidlingsøyemed.  
 

Krav til parkering 
Minstekravet til parkering skal være i henhold til de enhver tid gjeldene parkeringsbestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver kan kjøpe seg fri fra dette kravet gjennom bidrag til 
bygging av offentlig parkeringsanlegg. 

 
Uteoppholdsarealer 

Alle leilighetene vil ha privat balkong mot Sandgata eller Kongens gate, og leiligheter i 
tilbaketrukne etasjer mot nord har også deler av balkonger mot Dronningens gate. Prosjektet 
søker å løse kravet om uteoppholdsareal ved å sette av den største delen av indre gårdsrom til 
felles uteopphold. Deler av dette arealet er imidlertid undersolt, og møter ikke kravene til gode 
solforhold, særlig sent på dagen. Det er anledning til å kompensere for manglende areal med 
bidrag til opparbeiding av offentlige byrom/parker, og det vises i denne planen til 
Rådhusparken/Solparken og Kvartal 99. Hvordan uteareal med kvalitet løses skal avklares ved 
rammetillatelse.  

 
Renovasjon og varelevering 

Renovasjonsløsning er foreslått med avfallsrom mot Kongens gate for boligbebyggelse og 
Dronningens gate for næringsarealene. Avfallsrommet mot Kongens gate er søkt plassert slik at 
den er enkelt tilgjengelig for alle beboere og renovasjonsselskap. Da det ikke er ønskelig med både 
varelevering og avfallshåndtering i Dronningens gate, etableres det vareleveringslomme i 
Sandgata. Byutvikling ser at det er vanskelig å etablere nedgravde løsninger på egen grunn slik KPA 
anviser, og at avfallsrom kan være en fullgod løsning i dette tilfellet. 

 
Barn og unges interesser 

Planen legger opp til eget leke- og uteoppholdsareal i planområdet. I tillegg til dette finnes 
offentlige parker, lekeplasser og torg innen 500 meters radius fra området, tilrettelagt eller 
potensielt tilrettelagt for barn og unge.  Planområdet ligger i Bodø sentrum og er godt dekket med 
tanke på sosial infrastruktur. Helsetilbud, fritidstilbud og offentlige institusjoner er alle i 
gangavstand fra planområdet. Barne- og ungdomsskole ligger også i gangavstand fra 
planområdet. Byutvikling mener barn og unges interesser er godt ivaretatt gjennom planforslaget. 

 

 

 

 



Forankring i FNs bærekraftsmål, kommunens folkehelseplan og klima- og 
energiplan 
 
FNs bærekraftsmål  
 
Planforslaget bidrar til å oppnå 7 av FNs bærekraftsmål: 
 
Mål 3: God helse - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder     
 

- Planen bidrar til at det kan etableres moderne og varierte boliger med heis og god 
tilgjengelighet midt i sentrum av Bodø. Dette er viktig for flere brukergrupper 

 
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst – Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle 
 

- Planen legger til rette for næringsetablering i første og andre etasje mot Dronningens gate. 
Dette gir sentrale lokaler til forretning/tjenesteyting/kontor og kan bidra til å skape 
arbeidsplasser 

 
Mål 10: Mindre ulikhet – Redusere ulikhet i og mellom land 
 

- Planen legger til rette for å etablere flere mindre leiligheter. Det er et behov i Bodø for 
sentrale boenheter som er tilpasset en størrelse og et prisnivå som førstegangsetablerere 
og aleneboere kan bo i. Dette er viktig for at det ikke bare er de rike som har anledning til å 
bo i sentrum av Bodø og bidrar også til å skape større variasjon i alderssammensetningen i 
sentrum 

 
Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn - Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste 
og bærekraftige 
 

- Planen legger til rette for både nærings- og boligetablering i bykjernen av Bodø. Dette 
bidrar til mindre transportbehov og fortetting i eksisterende bebyggelse gjør at man ikke 
trenger å ta i bruk ubebygde områder for å dekke befolkningsveksten. Moderne boliger 
med heis og god tilgjengelighet bidrar til et inkluderende samfunn og sentral beliggenhet 
bidrar til gode boliger med kort vei til varer og tjenester 

 
Mål 13: Stoppe klimaendringene - Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem 
 

- Fortetting og transformasjon i eksisterende byområder bidrar til en kompakt byutvikling 
som har lavt transportbehov og gjør at en unngår å ta i bruk ubebygde områder 

 
Mål 15: Livet på land – Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt 
stanse tap av artsmangfold 
 

- Fortetting og transformasjon i eksisterende byområder bidrar til en kompakt byutvikling 
som har lavt transportbehov og gjør at en unngår å ta i bruk ubebygde områder 

 



Mål 17: Samarbeid for å nå målene – Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, 
og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling 
 

- Planen fremmes av private aktører og med god dialog mellom forslagsstiller, 
plankonsulent, kommunen og fylkeskommunen han man kommet til et planforslag som 
bidrar til en bærekraftig utvikling av Bodøsamfunnet 

- Det er varslet oppstart og avholdt informasjonsmøte og planen sendes på høring og 
offentlig ettersyn for at både andre myndigheter, interesser, naboer og innbyggerne ellers 
skal kunne medvirke til planarbeidet og utviklingen av kvartalet 

 
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 sentrumsområder. Det er trafikksikker adkomst 
til tomten med fortau og gatestruktur som sikrer god fremkommelighet. Området ligger helt i 
sentrum av Bodø, med svært god tilgang til kollektive reisemåter. Boligene har gode kvaliteter 
med heis, utsikt, dagslys, felles, private og offentlige uteoppholdsareal.  

 
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 ligger i hjertet av Bodø sentrum, i et etablert bymiljø med etter hvert stor andel av 
boliger. Planen bidrar til å øke kvaliteten på bebyggelsen i sentrum samtidig som den fortetter 
området videre. Den sentrale plasseringen minsker behovet for motorisert adkomst og ferdsel, 
hvor samtidig nærheten til kollektivtrafikk gir gode forutsetninger for å reise kollektivt. Det er 
brede og gode fortau på og rundt området som gir god fremkommelighet for myke trafikanter. 
Videre arbeides det med Dronningens gate som sykkelgate og kollektivgate.  

Planen vil bidra til å legge til rette for ny bebyggelse som bygges etter nye tekniske forskrifter som 
reduserer klimapåvirkningene av tiltaket. Området har også tilknytningsplikt for fjernvarme som er 
med på å redusere klimagassavtrykket for oppvarming av bolig.  

 

Konklusjon og anbefaling 
Leder Byutvikling vurderer at planforslaget er i tråd med føringer om bærekraftig utvikling slik det 
kommer frem i FNs bærekraftsmål.   
 
Planforslaget vurderes ellers å være i samsvar med føringer både i kommunens folkehelseplan og 
klima- og energiplan. 
 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. Planforslagets høyder bryter med 
kommuneplanens arealdel, men Byutvikling vurderer de foreslåtte høydene som riktig ramme å 
legge ut på høring for dette planforslaget. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte 
parter er varslet på forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i 
oppstartsmøte 02.07.2019.  
 

https://bodo.kommune.no/getfile.php/1313122-1562053022/Natur%2C%20milj%C3%B8%20og%20landbruk/Bod%C3%B8%20kommunes%20klima-%20og%20energiplan%202019-2031%281%29.pdf


Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 

 
 
 

 Annelise Bolland  
 Leder Byutvikling  
   
   

Saksbehandler: Jonas Bjørklund og Mats Marthinussen  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Planbeskrivelse 
2 Plankart 
3 Reguleringsbestemmelser 
  

Andre referanser: 
1 ROS-analyse 
2 Situasjonsplan 
3 Sol- skyggediagram 
4 Vindanalyse 
5 Støyutredning 
6 Trafikkanalyse 
7 Tiltaksplan for forurenset grunn 
8 Innspill fra oppstart 

 
 
Bærekraftsmål 
 
 

 

Gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet, skal arbeides med 
å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme 
sykdommer og trafikkuhell), samt forebygge psykiske lidelser som angst, depresjon og 
selvmord.   
 

 

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning 
for bærekraftig utvikling. Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet som: arbeid som er 
produktivt, arbeid som gir en rettferdig inntekt, sikkerhet på arbeidsplassen og sosial 
beskyttelse til familier. 
 

 

For å kunne skape en bærekraftig utvikling må vi redusere ulikheter mellom land, og innad i 
land. En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og 
skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom dagens befolkning både gjennom 
ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884


 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper økonomisk 
vekst i et land. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper om de samme 
ressursene. Vanlige utfordringer i byer: for mye trafikk og luftforurensning, for lite penger til 
offentlige tjenester og mangel på gode boliger. 

 

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne 
globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på 
annen ren energi. 2 graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger 
temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare.  

 

Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen. Målets 
hovedfokus er å bevare klodens biologiske mangfold, fremme bærekraftig bruk av ressursene 
og dele godene av genetiske ressurser rettferdig. 

 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, 
næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Å gjøre 
tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er også et viktig punkt på 
dette målet. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal%26psig%3DAOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp%26ust%3D1573676812089884&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal%26psig%3DAOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h%26ust%3D1573677898243158&psig=AOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h&ust=1573677898243158
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.norskeiendom.org/fns-baerekraftsmal-og-eiendomsbransjen/&psig=AOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h&ust=1573677898243158
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