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Sammendrag 

Forslagsstiller har planer om å etablere bilforretning og verksted i Påls vei 8. Tomta som ligger ut mot 

Olav V gate er godt egnet for formålet og nytt bygg med god arkitektonisk kvalitet vil gi området ett 

estetisk løft.  

Tomta reguleres til kombinert bebyggelse og anleggsformål -forretning/kontor/industri/tjenesteyting. 

Dette gir et romslig utbyggingsformål med tanke på eventuelt fremtidig behov for omdisponering av 

bygningsmassen. For å sikre at planen er i tråd med kommuneplanen og regional planbestemmelse 

om etablering av kjøpesenter tillates det ikke mer enn 3000 m2 BRA for forretningsformål. 

Utnyttingsgraden gir rom for etablering av større bygg, men areal over 3000 m2 må da benyttes til 

annet formål, for eksempel verksted. Byggevolum og byggegrenser er i tråd med overordnet plan og 

tilgrensende bebyggelse. Det er regulert inn en ekstra avkjørsel til tomta i forhold til dagens situasjon, 

for å bidra til enklere drift og større fleksibilitet i forhold til bruk av tomta 

Hensynet til flyplassen er et sentralt tema i planbeskrivelsen og dette ivaretas i bestemmelsene. 

Avinor har gjort en forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner med 

luftfartøy. Tiltaket forventes ikke å gi negative effekter for flyoperasjoner på dagens rullebane og et er 

ikke behov for ytterligere strømningsanalyse. Dersom det i byggesak blir vesentlige endringer av 

planlagt bygg må det gjøres en ny vurdering. 

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at planen 

ikke utløser krav om konsekvensutredning. Utover nærheten til flyplassen har det ikke kommet frem 

noen spesielle interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet og det er heller ikke avdekket 

verdier eller lignende som tyder på at gjennomføring av planen kan eller vil gi negative virkninger på 

miljø eller samfunn.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av bilforretning og verksted i senter av tomta. 

Den ubebygde delen av tomta tenkes benyttet til parkering og oppstilling av salgsbiler. Området er i 

dag uregulert og det stilles derfor krav til detaljreguleringsplan før tiltaket kan igangsettes. 

 Planavgrensning 

Planområdet er ca. 4,5 daa og omfatter gnr/bnr 138/3811 (Påls vei 8) ved Plassmyra i Bodø 

kommune. For å tilpasse planområdet til tilgrensende planer inngår også deler av Olav V gate (143/2) 

og Påls vei (138/716). Tomta som i dag benyttes av Cramo maskinutleie ligger mellom Påls vei og 

Olav V gate i et etablert næringsområde med næringsbygg på nabotomta i vest og 

dagligvareforretning (Kiwi) på nabotomta i øst. 

 

Figur 1: Avgrensningen av planområdet tegnet på grunnkart. Redigert av Norconsult AS. 



 

 

Oppdragsnr.: 5163246   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for Påls vei 8   |   Plan-id: 2020006 

 

 

n:\516\32\5163246\5 arbeidsdokumenter\55 regulering\2020006 planbeskrivelse.docx   |  Side 7 av 29 
 

 

Figur 2. Planavgrensning. Kartgrunnlag: kommunekart.com, redigert av Norconsult. 

 Forslagstiller, plankonsulent og grunneier 

Forslagsstiller: Påls vei 8 AS, c/o K. S Finans AS, Postboks 173, 8001 Bodø 

 

Plankonsulent: Norconsult AS, Postboks 234, 8001 Bodø 

 

I planområdet inngår hele eller deler av følgende eiendommer (gårds- og bruksnummer):  

138/3811  Påls vei 8, Eid av Påls vei 8 AS 

143/2   Olav V gate, riksvei, eid av Statens vegvesen 

138/716  Påls vei, eid av Bodø kommune 

 Krav om konsekvensutredninger 

Tiltaket og planen er vurdert imot forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17.  

Tiltaket er vurdert å falle inn under § 8. a, reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, nærmere bestemt 

punkt 11 j i vedlegg II: Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.  

Tiltaket som faller inn under § 8 skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn, men skal ikke ha planprogram eller melding. Det konkrete tiltaket er ikke 
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konsekvensutredet i tidligere plan og oppfyller derfor ikke unntaksregelen i § 8 a. Planen/tiltaket er 

derfor vurdert i forhold til § 10 Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn. Etter en nærmere gjennomgang av kriteriene i forskriftens §10 

konkluderes det med at planen og de planlagte tiltakene ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn, og at planarbeidet kan gjennomføres uten krav til konsekvensutredning.  
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 Planprosess 

 Medvirkningsprosess 

Melding om oppstart av planarbeid ble varslet i Avisa Nordland 7.7.2020, samt via brev til naboer og 

andre berørte parter. 

Ytterligere medvirkning i form av folkemøte e.l. ble vurdert å ikke være nødvendig da tiltaket vurderes 

å gi liten konsekvens for naboer og andre berørte. Påls vei 8 AS har vært i dialog med eier av 

nabotomta i vest (Påls vei 6) som i dag benytter deler av tomta til Påls vei 8 til parkering, da den 

planlagte utbygginga vil utnytte hele tomta. Gjennom planprosessen har planlegger vært i dialog med 

Avinor, Bodø Energi, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. 

 Møter og andre deltakere 

Saksbehandler i Bodø kommune har vært Stian Aase. 

Oppstartsmøte med Bodø kommune ble avholdt 16.6.2020. Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt. 

Spesielle problemstillinger og føringer som ble drøftet i møtet: 

- Byggehøyder må avklares med Avinor 

- Byggegrense mot veier 

- Hvilket formål som skal benyttes på tomta 

- Krav om parkering gjelder kun kunder og ansatte – ikke for utstillingsbiler 

- Avklaring av eksisterende VA-anlegg 

- Bilatkomst gis fra Påls vei. Planarbeidet avklarer om det er behov for to eller tre atkomster 

 Innspill til planen 

Innspillene som kom inn til oppstart av planarbeidet er oppsummert og besvart i tabellen nedenfor. 

Innspillene i sin helhet er vedlagt. 

Dato 

Person/etat 

Innspill Kommentarer 

8.7.2020 

Bodø Energi, 

BE Varme AS 

Bygget/området omfattes av konsesjonsområdet for 

fjernvarme gitt av Norges vassdrags – og energidirektorat 

(NV) den 14.12.16 og ligger i nærheten av eksisterende nett. 

Kommunen har i vedtak PS 11/31 innført tilknytningsplikt 

innenfor området for fjernvarmekonsesjon når 

fjernvarmekonsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan 

leveres.  

BE Varme vil levere fornybar varme til det planlagte 

området/bygget noe som innebærer at bygningen må ha et 

vannbårent varmeanlegg beregnet for det totale 

Tilknytningsplikt 

ivaretas i 

bestemmelsene. 

 

 

Ivaretas i 

bestemmelsene. 
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varmebehovet til bygget. Vedlagt ligger tilknytningsavtale 

som må signeres for bekreftelse.  

Utbygger må avsette teknisk rom for fjernvarme iht. BE 

Varme sine tekniske retningslinjer. Stikkledning vil etableres 

fra hovednett og frem til dette tekniske rom på omsøkt 

eiendom. Plassering av rom vil ha en økonomisk og teknisk 

innvirkning og BE Varme bes komme tidlig inn i prosessen 

for å avklare detaljer. Det vil bli beregnet en tilknytningsavgift. 

Vedlegg: tilknytningsavtale, energi- og effektskjema, tekniske 

retningslinjer og standard leveringsvilkår. 

 

 

Ivaretas i 

bestemmelsene. 

 

 

- 

11.8.2020 

Sametinget 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi 
ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i 
konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. 
Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til tiltaket.  
 
Minner ellers om generell aktsomhets- og varslingsplikt for 
kulturminner, og ber om at dette videreformidles til de som 
skal utføre arbeid i marken. 
 

Generell 

aktsomhetsplikt for 

kulturminner ivaretas 

i bestemmelsene. 

 

17.8.2020 

Avinor 

Planområdet ligger ca. 610 – 700 meter nordøst for 

landingsterskel til bane 25 (fra øst) ved Bodø lufthavn.  

Planområdet ligger i sin helhet innenfor sideflaten, som er en 

høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen 

(ENBO-P-08) for lufthavnen. Terrenghøyden innenfor 

planområdet ligger på ca. kote 15 moh. Planlagt byggehøyde 

er satt til 17 meter over terreng, dvs. maksimalhøyde på kote 

32 moh, som ikke vil være i konflikt med sideflaten. Det må 

for hvert utbyggingsformål innenfor planområdet legges inn 

en maksimal tillatt byggehøyde som ikke er i konflikt med 

sideflaten (hinderflate). Ber om at konkret formulering om 

bruk av kraner tas inn i bestemmelsene. 

Planområdet er vurdert med hensyn til (BRA-krav) for 

flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, 

Byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for planområdet er gitt av 

navigasjonsinstallasjonen LOC25 med en høyde på 12,7 

moh. Da terrenghøyden overskrider BRA-krav vil i praksis 

BRA-krav være lik terrenghøyde i planområdet. Vedrørende 

bruk av kraner til oppføring av bygg og infrastruktur i 

planområdet aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp 

til 25 meter over terreng uten krav til radioteknisk vurdering. 

Bruk av tårnkran aksepteres ikke. Ber om at konkret 

formulering om radiotekniske vurderinger tas inn i 

bestemmelsene. 

Siden planområdet ligger inntil innflygingen til bane 25 er det 

vurdert med hensyn til farlig eller villedende belysning i 

forbindelse med innflyging til lufthavnen fra øst. Det er særlig 

Innspillet tas til 

etterretning. Krav til 

bestemmelser 

ivaretas i 

planforslaget.  
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lyst som på grunn av intensitet, utforming eller farge, som 

kan medføre en fare for flysikkerheten eller være villedende 

ved at de forhindrer eller vanskeliggjør riktig tolkning av 

flyplassbelysningen. Ber om at konkret formulering om farlig 

eller villedende belysning tas inn i bestemmelsene. 

Etablering av nye bygg/anlegg i nærområdene til rullebanen 

kan skape uønsket turbulens, som vil være uheldig i forhold 

til flysikkerheten. Størrelsen og plassering av tiltakene vil 

være avgjørende med hensyn til turbulenspåvirkning for 

rullebanen. Erfaring fra tilsvarende problemstillinger, og de 

vurderinger som er gjort, tilsier at større bygg/anlegg mv. ikke 

bør ha en høyde over eksisterende terreng som er større enn 

1/35 av avstanden til rullebanens senterlinje eller dennes 

forlengelse. Dersom denne høyden overskrides, må tiltaket 

vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp av en 

turbulensanalyse. Avinor vil ikke tillate ny bebyggelse/anlegg 

som vil forverre turbulenssituasjonen ved Bodø lufthavn. 

Tomten ligger ca. 317 meter fra forlenget senterlinje på 

rullebanen. Det gir et høyde- /lengdeforhold mellom planlagt 

bygg og avstanden til forlenget senterlinje på rullebanen, på 

17 meter / 317 meter ~ 1/18,6. 

Ber om at konkret formulering om turbulensvurderinger tas 

inn i bestemmelsene. 

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).  

Planområdet ligger innenfor gul flystøysone, i øvre del av 

støysonen. Avinor forutsetter at Bodø kommune stiller vilkår 

om at lydkravene etter TEK17 legges til grunn for det 

planlagte næringsbygget. 

Dersom overnevnte bestemmelser vedrørende bruk av 
kraner, krav til radiotekniske vurderinger, farlig eller 
villedende belysning og turbulensforhold ikke innarbeides i 
detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme 
innsigelse til planen, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. 
 

 

 

 

Avinor har gjort en 

forenklet vurdering 

av mulige 

turbulenseffekter 

Viser til kap 5.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viser til kap. 5.9 for 

redegjørelse i forhold 

til støysone. 

20.8.2020 

Statens 

vegvesen  

Planområdet grenser i sør mot Olav V gate som er riksveg 80 
og som Statens vegvesen eier og forvalter. Bygget 
planlegges midt på tomta og vi anbefaler da en byggegrense 
for bygget på 20 meter fra midten av rv. 80. 
 
Langs Olav V gate er det gang- og sykkelveg på samme side 
som planområdet. Parkering mot Olav V gate må avgrenses 
slik at det blir tilstrekkelig med areal til snøopplag mellom 
parkeringen og gang- og sykkelvegen. Plass til snøopplag 

Byggegrense settes 

til 15 meter. Viser til 

kap. 5.3. 

Ivaretas i 

planforslaget. 
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må beregnes både for snørydding fra gang- og sykkelvegen 
og for snørydding fra parkeringsområdet. Arealet reguleres til 
annen veggrunn. 
 
Siden planområdet grenser mot rv. 80 ber vi om å få planen 
til gjennomgang før den legges ut på offentlig høring. 

 

 

Plankart og 

bestemmelser 

oversendes til 

Statens vegvesen for 

gjennomgang før 

offentlig høring. 

02.09.20 

Nordland 

Fylkes-

kommune 

(NFK) 

Planområdet er utenfor handelsområdet, definert gjennom 

Bodø kommune sin kommuneplanens arealdel. I henhold til 

regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter 

tillates ikke etablering av nye eller utvidelse av eksisterende 

handel utover 3000 m2 BRA her. Planbestemmelsene må 

fastsette at samlet bruksareal (BRA) forretning ikke 

overstiger 3.000 m2. I samlet bruksareal inngår fellesareal og 

leietakers bruksareal som består av salgsflate, lagerlokale, 

spiserom/kantine og kontorareal. Dersom en ønsker 

etablering som er i strid med den regionale bestemmelsen, 

må det søkes om fravik fra Nordland fylkesting. 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kap. 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  

b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom 

arealplanleggingen skal det legges til rette for god 

funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns 

lekemuligheter og stedets karakter.  

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk 

kvalitet ved planlegging og utforming av fysiske tiltak.  

l) Det skal legges til rette for gående og syklende 

gjennom et trafikksikkert og sammenhengende gang- og 

sykkelveinett.  

Kap. 8.6. Klima og klimatilpasning  

e) Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige 

energiløsninger, skal være et gjennomgående perspektiv 

i kommuneplan og planer som legger til rette for 

utbygging.  

Siden det gjennom planens ønskes å etablere et stort bygg 

er det hensiktsmessig å ha en byggeprosess og drift av 

Bestemmelse om 

maks 300 m2 BRA 

forretningsformål 

ivaretas i 

planforslaget. 

 

 

 

 

Ivaretas i 

planarbeidet. 
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bygget som er mest mulig klima- og miljøvennlig, med høy 

energieffektivitet. 

Så langt NFK kjenner til, er planene ikke i konflikt med 

verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 

forvaltningsansvar for. 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland 

tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og 

publisering i Nordlandsatlas. Dette bidrar til bedre dialog og 

medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over 

arealforvaltningen. Ber derfor om at planforslag med sosi-

koder sendes til plannordland@kartverket.no. 

Generelle bemerkninger:  

• Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs 

bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 

arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

• 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.  

• 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.  

 

 

 

- 

 

Ivaretas i 

planarbeidet. 

 

 

Ivaretas i 

planarbeidet. 
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 Planstatus og rammebetingelser 

 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

I arealdelen av kommuneplanen for 2018-2030 inngår planområdet i sone 16.2. For sone 16.2 gjelder 
kombinert bebyggelse og anleggsformål – næring/forretning. Bestemmelsene spesifiserer at det 
tillates lagerkrevende forretningsvirksomhet som f.eks. bilforretning.   
 
På tomta tillates BYA=100% og byggehøyde 17 meter. Byggekraner krever særlig godkjenning av 

Avinor.  

Parkeringskravene for sone B gjelder. Det er minimums- og maksimumskrav for både 

industri/verksted/lager (0,5 - 1 plasser pr m2 BRA) og forretning (1,5 – 3 plasser pr 100 m2 BRA). 

Dersom et tiltak ikke direkte kan plasseres i én virksomhetskategori, skal den kategori som ligner mest 

med henblikk på transportgenerering og drift legges til grunn. Ved utbygging til kontorformål med krav 

om flere enn 7 parkeringsplasser, kan maksimalt 15 % av tomtearealet benyttes til parkering på 

terrengnivå i sone B. Øvrige plasser legges enten under bakken eller i parkeringsanlegg. 

Ved utbygging til forretning og tjenesteyting med flere enn 7 parkeringsplasser, kan maksimalt 20 % 

av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå i sone B 

Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinje T- 1442/2016 gjelder.  

 Gjeldende reguleringsplaner 

Det er ingen gjeldende reguleringsplan i planområdet. Planområdet grenser til følgende 

reguleringsplaner;  

• Plan ID 1013 (Påls vei 10-12)  

• plan ID 2018013 (Påls vei 9,11,13, Sentrum)  

• Plan ID 2019003 (Olav V Gate 106, Sentrum  

• Plan ID 1196_03 (Plassmyra og Bodø lufthavn) 
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Figur 3. Gjeldende reguleringsplaner. Kilde: Kommunekart.com 

 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 

at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 

planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (2013) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2014) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 

forhold 

 Beliggenhet og arealbruk 

Påls vei 8, som i dag benyttes av Cramo maskinutleie, ligger på Plassmyra mellom Påls vei og Olav V 

gate i et etablert næringsområde med næringsbygg på nabotomta i vest og Kiwi på nabotomta i øst. 

Tomta ligger nært flymuseet og er svært eksponert fra Olav V gate for kjørende. Viser til figur 1 og 2 i 

kapittel 1. Tomta har i dag 1 etasjes næringsbebyggelse og utearealet benyttes til parkering og lagring 

av kraner og annet materiell. Figurene under (figur 4 - figur 6) viser eksisterende næringsbebyggelse 

på tomta. 

 

Figur 4. Næringsbebyggelse langs Olav V gate mot flymuseet. Påls vei 8 til venstre. Kilde: Google maps. 

 

Figur 5. Påls vei 8 sett fra Olav V gate. Kilde: Google maps.  
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Figur 6. Påls vei 8 sett fra Påls vei. Kilde: Google maps. 

 Stedets karakter  

Området er tilnærmet flatt og bebygd med næringsbygg. Utearealer benyttes til parkering og 

utelagring. I senere tid har det blitt bygd flere nye næringsbygg langs Olav V gate med gode estetiske 

kvaliteter, blant annet flere bilforretninger. 

 Kulturminner og kulturell verdi 

Det er ingen registrerte kulturminner i området. 

 Naturverdier 

Vi har sjekket planområdet mot tilgjengelige databaser for naturverdier og ikke funnet spesielle 

naturverdier eller forekomster. Tomta er i dag bebygd og slik at det nærmest ikke er vegetasjon på 

den, bare smale gress striper rundt. 

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Planområdet har liten eller ingen rekreasjonsverdi. Det går en gang- og sykkelvei langs Olav V gate.  

 Trafikale forhold 

Tomta har atkomst fra Påls vei som er en kommunal vei med fartsgrense 30 km/t. Det er ikke etablert 

eller regulert fortau eller gang- og sykkelvei langs Påls vei.  

Olav V gate som ligger sør for tomta er riksvei med fartsgrense 60 km/t og ÅDT på 12000. Det går en 

gang- og sykkelvei langs Olav V gate.  

De trafikale forholdene i området oppleves som oversiktlige.  



 

 

Oppdragsnr.: 5163246   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 

Detaljregulering for Påls vei 8   |   Plan-id: 2020006 

 

 

n:\516\32\5163246\5 arbeidsdokumenter\55 regulering\2020006 planbeskrivelse.docx   |  Side 18 av 29 
 

 Barns interesser 

Området er et etablert næringsområde uten kvaltiter/aktiviteter som berører barns interesser. 

 Universell tilgjengelighet 

Topografien i planområdet er flat og legger derfor til rette for universell utforming for atkomst og 

inngangsparti.  

 Teknisk infrastruktur 

Det er kommunal vann- og avløpsledning i Påls vei. Kapasiteten må avklares i en byggesak, men 

påkobling mot kommunal vannledning i Olav V gate kan være aktuelt. 

Området omfattes av konsesjonsområdet for fjernvarme og ligger i nærheten av eksisterende nett.  

 Grunnforhold 

Talus AS har gjennomført en geoteknisk vurdering basert på befaring og prøvegravinger i tomta. Det 

er vurdert at data fra disse undersøkelsene er tilstrekkelig grunnlag for en vurdering av stabilitet og 

fundamentering for det planlagte bygget. Viser til notat utarbeidet av Talus AS for nærmere 

beskrivelse av løsmassene, datert 10.9.2020. 

Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 15 moh. Hele området ligger under marin 

grense og løsmassene består av avsatt marint materiale. Det ble ikke påtruffet fjell i noen av 

prøvehullene, men fjelltopografien i dette området er ujevn og varierer selv over korte avstander. Det 

kan derfor ikke utelukkes at fjell stikker opp. Generelt er det antatt at det er kalkglimmerskifer i dette 

området stedvis gjennomsatt av granitter og kvartspegmatitter. 

Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for skred og heller ikke for kvikkleire. 

Utdrag fra geoteknisk vurdering utført av Talus AS:  

Stabilitet og bæreevne 

Planlagte bygg ligger innenfor eksisterende bygningsmasse og i et flatt område i god avstand fra 

bratte kanter slik at stabiliteten er tilfredsstillende. Det er heller ikke påvist setningsskader på 

eksisterende bygg. 

Når fundamenteringen av det nye bygget er avklart kan bæreevnen til fundamentene vurderes. 

Siden grunnforholdene er lik som under eksisterende bygg kan erfaringene herfra brukes videre. 

Skjellsanden på stedet består av mye kalkrester etter skjell, snegler, kalkknoller etc. Disse er lite 

motstandsdyktig mot nedknusning og har begrenset stabilitet og bæreevne spesielt ved sykliske 

laster. 

Området synes å ligge noe under både Olav V gate og Påls vei uten at dette er målt. Om det er 

mulig vil vi anbefale at området fylles opp og at en utnytter de massene som ligger/er tilført 

tidligere ved å heve terrenget. 

Vi anbefaler generelt frostfri fundamentering og at det legges minimum en meter tykk 

kvalitetsfylling under fundamentene. Viktig med god komprimering av traubunn før en fyller opp 

med kvalitetsmasser - sprengt/knust stein. 
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I NGUs karttjeneste Arealis er det ikke registrert grunnforurensning i området. Påls vei 8 ligger mellom 

områder som er registrert som aktsomhetsområder for forurenset grunn av Bodø kommune, jf. figur 7. 

 

Figur 7. Utsnitt fra Bodø kommunes aktsomhetskart for forurensede masser. Kilde: Bodø kommune.  

Uteområdet i Påls vei 8 er benyttet til utelagring/oppstilling av maskiner, kraner og kjøretøy. Det er 

sannsynlig at dette kan ha medført noe forurensning i form av olje, bensin etc.  

Utdrag fra geoteknisk vurdering utført av Talus AS:  

Forurensninger i grunnen 

I forbindelse med prøvegarvingene ble det også tatt prøver i hullene for å sjekke eventuelle 

forurensing av grunnen. Prøvetakingen er bare orienterende, og det ble ikke tatt prøver ved 

oljeutskiller eller i nærheten av drenskummer etc. 

Tre av prøvene var ren mens en prøve viste et noe forhøyet innhold av kopper (tiltaksklasse 2). 

Også visuelt ble det ikke funnet bygningsrester eller sett/ luktet oljeholdig vann/avfall. Massene 

virket «rene». 

 Luftforurensning 

Olav V gate har høy trafikkmengde og veistøv kan være en forurensningskilde. Så langt man kjenner 

til er forholdene ikke utover akseptable grenseverdier.  
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 Støy 

Tomta ligger i gul flystøysone og gul og rød støysone for riksvei (Olav V gate). Utsnitt fra temakart for 

støysone riksvei tilhørende kommuneplanens arealdel er vist i figur 8. 

 

Figur 8. Støysone riksvei. Kilde: Bodø kommune. 
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 Beskrivelse av tiltaket og virkninger 

 Arealformål 

Tomta reguleres til kombinert bebyggelse og anleggsformål -forretning/kontor/industri/tjenesteyting. 

Nærliggende tomter er regulert til forretning/kontor/industri. Bilverksted faller inn under formålet 

tjenesteyting. Det har vært ønskelig å gi planen et romslig utbyggingsformål med tanke på eventuelt 

fremtidig behov for omdisponering av bygningsmassen. For å sikre at planen er i tråd med 

kommuneplanen og regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter tillates det ikke samlet 

bruksareal større enn 3000 m2 BRA for forretningsformål. I samlet bruksareal for forretning inngår 

fellesareal og leietakers bruksareal som består av salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine og 

kontorareal tilknyttet forretning. Utnyttingsgraden gir rom for etablering av større bygg, men areal over 

3000 m2 må da benyttes til annet formål, for eksempel verksted. 

Planområdet omfatter også Påls vei frem til senterlinje vei (kjøreveg) og deler av annet vegareal og 

gang- og sykkelvei tilknyttet Olav V gate. Årsaken til at deler av veiformål mot Olav V gate inngår i 

planområdet er at plangrensen skal sammenfalle med tilgrensende plan. Frisiktlinjer i atkomst må 

avklares i situasjonsplan i byggesaken. 

 Analyser og utredninger 

 Geoteknisk vurdering 

Talus AS har gjennomført en geoteknisk vurdering. Viser til kap. 4.10 og 5.6. Det er stilt krav i 

rekkefølgebestemmelsene om dokumentasjon på stabilitet i grunnen og undersøkelser for å avklare 

omfang og betydning av forurensning i grunnen.  

 Vurdering av mulige turbulenseffekter 

Ettersom planlagt bebyggelse har en høyde over eksisterende terreng som er større enn 1/35 av 

avstanden til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse, må tiltaket vurderes mht. 

turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp av en turbulensanalyse. Viser til Avinors innspill til planarbeidet. 

Situasjonsplan og snitt for planlagt bebyggelse ble oversendt til Avinor som har gjort en forenklet 

vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy. Dersom det i 

byggesak blir vesentlige endringer av planlagt bygg må det gjøres en ny vurdering. Avinors vurdering 

av mulige turbulenseffekter (brev datert 21.9.2020): 

Den planlagte bilforretningen/verkstedet ligger ca. 617 – 686 meter nordøst for landingsterskel til bane 

25 (fra øst) ved Bodø lufthavn. 

Bygget som skal etableres i første omgang er 11,5 meter høyt, jf. snittegning datert 27.08.2020. 

Terrenghøyden på tomten ligger på ca. kote 15 meter over havet (moh). Det gir en maksimalhøyde på 

bygget på kote 26,5 moh. 

Videre er det ønskelig at Avinor vurderer ny bebyggelse opp til 17 meter over terreng, dvs 

maksimalhøyde opp til kote 32 moh. Det er denne byggehøyden det legges opp til i 

detaljreguleringsplanen for området. 

Byggetomten ligger ca. 326 meter fra forlenget senterlinje på rullebanen. Det gir et høyde- / 

lengdeforhold mellom planlagt bebyggelse og avstanden til forlenget senterlinje på rullebanen, på 17 

meter / 326 meter ~ 1/19. 
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Bygningsmassen vil bli liggende så langt før terskel at innflyging/utflyging går over vaken ved angitt 

byggehøyde (17m over terreng). Tiltaket forventes ikke å gi negative effekter for flyoperasjoner på 

dagens rullebane. Det er ikke behov for ytterligere strømningsanalyse. 

Avinor ber om at krav med hensyn til turbulensforhold fortsatt blir stående i bestemmelsene til 

detaljreguleringsplanen for å synliggjøre at temaet er vurdert i planfasen. Dessuten kan det senere 

komme dispensasjonssøknad angående høydekrav (byggevolum i detaljreguleringsplanen) og da er 

avsjekking mot mulige turbulenseffekter fortsatt relevant. 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av bilforretning og verksted i senter av tomta. 

Den ubebygde delen av tomta tenkes benyttet til parkering og oppstilling av salgsbiler og biler som er 

levert til verksted. Utnyttingsgrad settes derfor til BYA=100% og byggehøyde til 17 meter, i tråd med 

rammene i kommuneplanens arealdel. I tillegg åpner bestemmelsene for oppføring av trappetårn, 

heishus, andre enkeltstående elementer og tekniske installasjoner inntil 2,5 meter over denne 

byggehøyden. Bygningens volum og plassering vil også være i tråd med eksisterende bebyggelse 

langs Olav V gate og Påls vei. Planlagt bebyggelse (11,5 meter i foreløpige skisser) og regulert høyde 

(17 meter) er høyere enn eksisterende enetasjes bebyggelse og vil bli mer synlig fra nærmeste 

boligbebyggelse i Haakon VII gate.  

Utbyggingen vil være av god arkitektonisk kvalitet og i tråd med tilsvarende nyere næringsbygg langs 

Olav V gate. Byggets BRA er foreløpig beregnet til i overkant av 3600 m2 (uten tillegg for tenkte plan i 

de høye verkstedsrommene). Det vil etableres en innvendig bilheis i bygget for transport av biler til 

salgslokaler i øverste etasje. Av hensyn til logistikk må første etasje disponeres av 

verkstedsvirksomheten. Ettersom tomta er svært eksponert fra Olav V gate, er inngangspartiet 

planlagt vendt mot sørøst. Universell utforming ivaretas i henhold til krav i teknisk forskrift. 

 

 
Figur 9. Foreløpig plantegning 1.etg med parkering. Kilde: Norconsult AS. 
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Byggets plassering og grunnflate er tilpasset tomten med tanke på å sikre tilstrekkelig areal til 

virksomhetens behov for parkering og logistikk. Fotavtrykket på det planlagte bygget anses derfor som 

et realistisk makspotensial på tomten, selv om utnyttelsesgrad og byggegrenser åpner for større 

grunnflate.  

 

Den regulerte byggehøyden på 17 meter gir muligheten til å øke med en ekstra næringsetasje ved 

behov. Full utnyttelse av alle etasjene vil gi en BRA pr. etasje tilsvarende som det som er beregnet for 

1.etasje, dvs. i overkant av 1600 m2 (jf. figur 9). Sammenlagt gir dette potensial for ca. 6500 m2 BRA 

på tomten ved full utnyttelse. 

 

 

Figur 10. Foreløpig fasadeskisse av bygget mot Olav V gate. Illustrasjon: Norconsult AS. 

 

Figur 11. Foreløpig fasadeskisse av bygget mot Olav V gate. Illustrasjon: Norconsult AS. 
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 Byggegrense 

I sitt innspill anbefalte Statens Vegvesen en byggegrense på 20 meter til senterlinje veg i Olav V gate. 

Øvrig bebyggelse på nordsiden av Olav V gate har byggegrense på 15 meter til senterlinje vei. For å 

sikre fleksibilitet i planen er det valgt å sette byggegrensen til 15 meter også i Påls vei 8. Mot Påls vei 

er byggegrensen satt 4 meter fra veiformål i likhet med byggegrensen mot Påls vei på nabotomta i øst 

der Kiwi er etablert (gnr/bnr 138/3913). Mot naboeiendommene er byggegrensen satt til 4 meter. 

 

 

Figur 12. Foreløpig skisse av nytt bygg sett i fra sør. Olav V gate i front og Påls vei bak. Illustrasjon: Norconsult 
AS. 

 Atkomst og parkering 

Det er regulert inn to atkomster til området fra Påls vei. Geometri og frisiktlinjer for atkomstene må 

avklares i situasjonsplan i forbindelse med byggesaken. I dag er det kun en atkomst fra Påls vei og 

etablering av en ekstra atkomst vil for forslagsstiller bidra til enklere drift og større fleksibilitet i forhold 

til bruk av egne arealer.  

Parkering vil følge krav for sone B i kommuneplanens arealdel. Både verksted og bilforretning faller 

inn under kategorien industri/verksted/lager. Parkeringskravet for kategorien forretning er tilpasset 

detaljhandel og ikke hensiktsmessig å benytte for bilforretning. Beregning av parkeringskrav og 

plassering av parkeringsplasser må fremgå av byggesaken med situasjonsplan. Det ble i 

oppstartsmøtet avklart at parkeringskrav beregnes for ansatte og kunder. Oppstilling av salgsbiler og 

biler som er levert på verksted tilhører virksomheten og inngår ikke i beregningen. 

Bestemmelsene for planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel ved å åpne for at all parkering 

kan løses på bakkenivå. I kommuneplanens arealdel er følgende begrensninger satt for parkering på 

bakkenivå: 
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• Ved utbygging til kontorformål med krav om flere enn 7 parkeringsplasser, kan maksimalt 15 

% av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå. Øvrige plasser legges enten under 

bakken eller i parkeringsanlegg.  

• Ved utbygging til forretning og tjenesteyting med flere enn 7 parkeringsplasser, kan maksimalt 

20 % av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå.  

Det er for tiltakshaver ikke ønskelig å måtte etablere mer kostnadskrevende parkeringsplasser enn 

nødvendig. Det areal på tomta som ikke benyttes til parkering vil benyttes til oppstillingsplasser for 

salgsbiler og biler som er levert på verksted. Unntak fra kommuneplanens bestemmelse for 

begrensning av parkering på bakkenivå vurderes å ha liten eller ingen negativ effekt på omgivelsene 

eller i forhold til transportmengde. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

BE Varme vil levere fjernvarme til det planlagte området/bygget noe som innebærer at bygningen må 

ha et vannbårent varmeanlegg beregnet for det totale varmebehovet til bygget. Stikkledning vil 

etableres fra hovednett og frem til teknisk rom. 

Bygget planlegges tilknyttet den eksisterende kommunale VA-ledningen i Påls vei eller i Olav V gate 

dersom det er behov for sprinkling av bygget. Dette må avklares i byggesaken. Det må ellers tas 

hensyn til eksisterende vann og el i grunnen. Flytting, nærbygging mm. må avklares med kabeleier.  

 Grunnforhold og forurenset grunn 

Viser til kap. 4.10. Talus AS skriver i geoteknisk vurdering at stabiliteten er tilfredsstillende, men 

anbefaler følgende tiltak; 

• Når fundamenteringen av det nye bygget er avklart kan bæreevnen til fundamentene 

vurderes.  

• Om det er mulig anbefales det å heve terrenget.  

• Frostfri fundamentering og at det legges minimum en meter tykk kvalitetsfylling under 

fundamentene.  

• Viktig med god komprimering av traubunn før en fyller opp med kvalitetsmasser - 

sprengt/knust stein. 

Det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene om dokumentasjon på stabilitet i grunnen.  

I forbindelse med prøvegarvingene ble det også tatt prøver i hullene for å sjekke eventuelle 

forurensing av grunnen. Massene virket «rene» men prøvetakingen er bare orienterende, og det ble 

ikke tatt prøver ved oljeutskiller eller i nærheten av drenskummer etc. 

Det stilles krav i rekkefølgebestemmelsene om dokumentasjon på omfang og betydning av 

forurensning i grunnen.  

 Klima 

Det må i forbindelse med byggesaken fremgå av situasjonsplanen at det er satt av tilstrekkelig areal 

for snølagring på tomta. Tiltaket omfatter ellers ingen forhold som gir spesielt behov for 

klimatilpasning.  
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Planlagt bebyggelse antas å gi ubetydelig konsekvens for sol-/skyggeforhold da tomta allerede er 

utbygd og ligger i et etablert næringsområde med god avstand til nærmeste boligbebyggelse. Det er 

heller ingen utendørs oppholdsarealer i nærheten, utenom gang- og sykkelvei langs Olav V gate.  

Det er ikke gjort vindanalyse med tanke på den økte byggehøyden i forhold til eksisterende 

bebyggelse. 

 Støy 

Tomta ligger i gul flystøysone og gul og rød støysone for riksvei (Olav V gate). Grenseverdiene i 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 

gjelder kun for boliger og annen støyfølsom bebyggelse. For andre typer bygninger er det ikke gitt 

anbefalte verdier for utendørs nivå. Det er imidlertid gitt grenser for innendørs nivå for flere 

bygningskategorier i teknisk forskrift (TEK) med tilhørende standard NS 8175. Bestemmelsene stiller 

vilkår om at lydkravene etter TEK17 legges til grunn for det planlagte næringsbygget. 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i tråd med kap. 4 i T-1442. Det planlagte 

tiltaket vil gi noe økt trafikk til og fra tomta og det tilrettelegges for verkstedvirksomhet. Dette forventes 

ikke å gi konsekvenser i form av økt støy utover anleggsperioden. 
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 Skjema for risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Viser til kap. 4.10 og 5.6. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er lovpålagt krav om radonsperre 
i alle nye bygninger hvor det 
oppholder seg mennesker. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  
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 Avbøtende tiltak/løsninger for risiko og sårbarhet 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold 

til det omsøkte tiltaket. Det skal også dokumenteres om det er forurensning i grunnen og eventuelt 

utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensede masser.  

Dokumentasjon på at bygget/anlegget får tilstrekkelig vann til brannslukking og til eventuelle 

sprinkleranlegg skal dokumenteres før igangsettelsestillatelse kan gis. 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannsforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Tilstrekkelig brannvannsforsyning må 
dokumenteres i byggesaken.  

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 Kun atkomst fra Påls vei men også 
mulig med brannslukking fra Olav V 
gate.   

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

 Viser til kap. 4.10 og 5.6. 

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planprosessen. Nærheten til flyplassen 

vil være ett vesentlig tema i den videre byggesak og prosjektering. Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering ikke 
medføre negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Utbyggingen vil tilrettelegge for videre 
næringsaktivitet på tomta og gi området et estetisk løft. 
 


