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Sluttbehandling - detaljregulering for Hammarn 6, Bodø radio,
Sentrum
Bystyrets behandling i møte den 29.10.2020:
Forslag
Fra Synne Bjørbæk, R:
Bystyret anser ikke foreslåtte utbygging til å være godt nok tilpasset den verneverdige
bebyggelsen. For å avbøte de negative konsekvensene
for verneverdiene, gjøres det endringer på sørfasaden mot de verneverdige byggene ved å fjerne
terrassene. Byggehøyde tas ned til maks 3 etasjer.

Votering
Innstillingen ble vedtatt, mot 3 stemmer for forslag fra Bjørbæk (3R)

Vedtak

Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Hammarn 6, Sentrum, Bodø radio, slik det er vist på kart
med planID 2019019, datert 15.05.2020 vertikalnivå 1 og 2 med tilhørende planbestemmelser
datert 14.09.2020 og planbeskrivelse datert 16.09.2020.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 14.10.2020:
Forsalg
Forslag fra Astrid Dankertsen (RØDT)
Trekk ned byggehøyde til 3 etasjer.
Votering
Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Rødt, innstillingen ble vedtatt med 7 (3 AP, 2 H, 1 MDG,
1 FRP) mot 1 (1 RØDT) stemmer.
Plan- og miljøutvalgets innstilling
Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Hammarn 6, Sentrum, Bodø radio, slik det er vist på kart
med planID 2019019, datert 15.05.2020 vertikalnivå 1 og 2 med tilhørende planbestemmelser
datert 14.09.2020 og planbeskrivelse datert 16.09.2020.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 12.10.2020:

Bodø eldreråds behandling i møte den 12.10.2020:
Forslag
Fellesforslag:
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Votering

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 08.10.2020:
Gunn Strand Hutchinson fremmet følgende forslag:
Rådet støtter rådmannens innstill med følgende merknad:
Det må sikres at HC biler som ikke kommer inn i garasjeanlegg (170 cm høyde) har parkeringsplass
i nær tilknytning til inngang på bygning.

Votering
Forslag fra Gunn Stand Hutchinson enstemmig vedtatt

Rådets uttalelse
Rådet støtter rådmannens innstill med følgende merknad:
Det må sikres at HC biler som ikke kommer inn i garasjeanlegg (270 cm høyde) har parkeringsplass
i nær tilknytning til inngang på bygning.

Rådmannens forslag til innstilling
Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Hammarn 6, Sentrum, Bodø radio, slik det er vist på kart
med planID 2019019, datert 15.05.2020 vertikalnivå 1 og 2 med tilhørende planbestemmelser
datert 14.09.2020 og planbeskrivelse datert 16.09.2020.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Saksbehandler: Marianne Siiri

Knut A. Hernes
Kommunaldirektør

Trykte vedlegg:
1
Plankart vertikalnivå 1 og 2
2
Bestemmelser
3
Planbeskrivelse
Andre referanser:
Sakens øvrige dokumenter finnes her: https://bodo.kommune.no/dokumenter-tilpolitiskbehandling/category2666.html







uttalelser
ROS analyse
sol/skyggediagram
trafikkanalyse
vindanalyse
situasjonsplan

Sammendrag
Tiltakshaver Eiendomsselskapet Hammarn Eiendom AS, har engasjert Gnist arkitekter AS for å
utarbeide detaljregulering for Hammarn 6, Bodø Radio, Sentrum. Planen erstatter gjeldende plan
«Fredensborgveien 31, planID 1068», samt deler av «Reguleringsplan for Hammarn, Steinbruddet
og deler av Pelle Molins plass, planID 1090».
Planområdet er eiendom med g/bnr. 138/1880 med tomtestørrelse på ca 3 daa. Planforslaget
omfatter inntil 45 nye boenheter i form av blokkbebyggelse i 5 etasjer med en tilbaketrukket
6.etasje. I tillegg skal det etableres uteoppholdsarealer, fellesareal og p-kjeller. Planforslaget
legger til rette for adkomst fra Hammarn sørvest for byggeområdet, hvor veien videreføres til
planlagt p-kjeller under lokk og under terreng. Det skal opparbeides fortau på østre del av
Hammarn fra krysset Fredensborgveien og frem til terrengtrapp mellom blokkene i nordre del av
planområdet.
Planforslaget vurderes til å ha en positiv effekt på omgivelsene og er i tråd med prinsipper for
bærekraftig byutvikling slik de fremkommer i prinsipper for bærekraftig byutvikling jf. FNs
bærekraftsmål og kommuneplanens arealdel. I tillegg er føringer i kommunes folkehelseplan og
klima og energiplan møtt. Rådmannen vurderer at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til
verneverdig bebyggelse i sørvest og sørøst.
Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 25.mai til 6.juli. I denne
perioden har det kommet inn 10 uttalelser fra myndigheter, næring- og eiendomsinteresser og
privatpersoner. Uttalelsene omhandler i hovedsak merknader vedørende trafikksikkerhet i
området og høyde på foreslått bebyggelse.
Hoveddelen av uttalelsene ved offentlig ettersyn og høring er tatt til orientering, mens det er gjort
tre mindre endringer i bestemmelsene. Den ene endringen omfatter redigering av pkt. 2.4
Overvann i generelle bestemmelser. Videre er det føyd til i generelle bestemmelser i pkt. 3
Bestemmelser til arealformål, 3.12 Bebyggelse og anlegg om bruk av tre og farge på fasadene. Det
er også tatt ut formuleringene; «… varierende byggehøyder, sprang i fasader og i detaljering» i
generelle bestemmelser pkt. 2.6 Arkitektur og estetikk.

Disse endringene medfører ikke behov for ny høring.
Etter vurdering av merknadene ved offentlig ettersyn, er det gjort endringer i forslag til
reguleringsbestemmelsene slik det er beskrevet ovenfor. Rådmannen mener at alle de nødvendige
hensyn med dette er ivaretatt i planen, og anbefaler at den vedtas.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Eiendomsselskapet Bodø Eiendom As har engasjert Gnist arkitekter AS for å utarbeide
detaljreguleringsplan for Hammarn 6, Bodø Radio, Sentrum. Planområdet er del av sentrum bydel
og er lokalisert 750 meter nordvest for Bodø lufthavn og 1,5 km vest for Bodø sentrum, se figur 1.

Figur 1 Planområdet er vist med rød sirkel

Adkomst til planområdet er fra Fredensborgveien. Området er flankert av to høyblokker i nord og
grenser til småhusbebyggelse i sør. Mot sørvest og sørøst grenser planområdet mot vernet
boligbebyggelse i kommunens kulturminneplan. Bebyggelsen til venstre (Hammarn 2) på figuren
nedenfor er et bolighus fra 1890-årene. Tomta er del av et område som ikke er regulert og det
settes krav til hensynssone bevaring ved regulering. Bebyggelsen til høyre (Fredensborgveien 33a
– 37b) er et eksempel på eneboliger i rekke fra 1960-årnene og har samme planstatus som
Hammarn 2.

Figur 2 Verneverdig bebyggelse marker med røde sirkler. Eksisterende bebyggelse på tomta er markert med pil.

Tomta er bebygd av et lite brukt næringsbygg der tidligere Bodø Radio drev sin virksomhet fra.
Eksisterende bebyggelse på tomta skal rives. Det er videre etablert parkeringsplass på sørsiden av
tomta. Bebyggelsen er plassert inntil en knaus i øst, mens terrenget faller mot sør. På nordsiden
ligger bebyggelsen på en haug og terrenget mot nord faller bratt ned her.

Figur 3 Eksisterende næringsbygg på tomta

Figur 4 Snitt gjennom eksisterende bebyggelse vest-øst

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål med
tilhørende felles uteoppholdsareal og parkeringskjeller. Det planlegges omtrent 45 boliger i
5.etasjer og en tilbaketrukket 6.etasje. Det skal også bygges et fortau langs Hammarn på østsiden.
Planstatus
Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende boligbebyggelse.
Planområdet inngår videre i sone 2 hvor maksimal utnyttelsesgrad er satt til 66% - 100% forutsatt
at krav til leke- og uteoppholdsareal og parkering er oppfylt.

Figur 5 Kommuneplanens arealdel med planområdet markert med svart linje

Kommunedelplan for grønn struktur
Del av parkeringsplassen og knausen er satt av som grøntområde i tilknytning til arbeidsplasser i
kommunedelplan for grønnstruktur.

Figur 6 Utsnitt fra kommunedelplan for grønnstruktur. Området med mørk grønt inngår i denne planen.

Reguleringsplan

Planområdet er omfattet av reguleringsplan Fredensborgveien 31, planID 1068, vedtatt
16.03.2006 og deler av reguleringsplan Hammarn, Steinbruddet og del av Pelle Molins plass,
planID 1090, vedtatt 2003 som vist på figurer nedenfor.

Figur 7 Plankart for Hammarn, Steinbruddet og del av Pelle Molins plass, planID 1090, vedtatt 2003. Deler av
planområdet som inngår i planen er markert med rødt.

Figur 8 Planavgrensning med g/bnr. 138/1880 med tomtestørrelse på ca 3 daa.

Planforslaget - høringsversjonen
Det legges til rette for omtrent 45 boliger i fem etasjer og en tilbaketrukket 6.etasje med
tilhørende felles uteoppholdsareal og parkeringskjeller. Det skal også bygges et fortau langs
Hammarn på østsiden. Hovedatkomst inn til boligblokken er mot Hammarn vest på tomten i
sokkel med inngang til fellesareal, boder og vaskerom. Terrenget skal i størst mulig grad flyte over
fra lokk til terreng i sørøstlig hjørne.
Felles oppholdsareal
Utvendig
Uteoppholdsareal vil i hovedsak plasseres på lokk sør og øst for planlagt bebyggelse en etasje opp
fra Hammarn. Deler av uteoppholdsarealet på knausen på østre del av tomta, vil ikke være mulig å
gjøre universelt utformet. Terrenget skrår opp til knausen, og er i dag delvis sprengt ut. Planlagt
terreng er utformet med sikte på å danne gode og sikre måte å ferdes her, og gjøre overgangene
bedre i terrenget.

Figur 9 Snitt gjennom planlagt bebyggelse og terreng som viser knausen i øst.

Knausen tenkes brukt som utsiktspunkt med benker og mulig grillplass. Det tas sikte på å gjøre
mindre terrenginngrep i knausen innenfor planområdet, men det er ønskelig å gjøre disse så små
som mulig. Innvendig nås utearealet med utgang i en etasje opp fra inngangspartiet.
Innvendig
Utenom uteoppholdsareal på bakkeplan, planlegges det å legge til rette for fellesareal i form av
mindre forsamlingslokale og lignende i sokkelen. Endelig utforming og innhold i fellesareal er ikke
avklart på dette tidspunkt.
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Figur 10 Illustrasjonsplan. Løsning for avfallsbehandling beskrevet i trafikkutredningen og fungerer på samme måte
som for avfallsanlegg hos naboer i Panorama. Det kjøres inn i Hammarn og rygges ned som en snuhammer mot
trappen ned til sjøen.

Parkering
Parkeringsanlegg planlegges over to plan under terreng/lokk med 2-delt adkomst via overbygget
rampe med innkjøring sør på tomten. Det avsettes en parkeringsplass for blålystjenester,
hjemmetjenester og servicebiler planlegges lagt utenfor porter i parkeringsanlegg slik at den er
lett tilgjengelig. Endelig plassering av sykkelparkeringen løses i utomhusplanen ved søknad om
rammetillatelse.
Avfallshåndtering
Forslag til renovasjonsløsning er vist i figur 10, og er også analysert i trafikkanalysen. Endelig
plassering av avfallsanlegg løses i samråd med renovasjonsselskap og borettslaget Hammarn 12-14
i vestre del av planområdet.

Planprosessen
Det har etter innspillsfasen blitt gjennomført et arbeidsmøte.
Leder Byutvikling vedtok 07.05.2020 etter delegert myndighet, å legge planforslaget ut til offentlig
ettersyn og sende det til høring. Fristen for uttalelser ble satt til 06.07.2020 og det er mottatt i alt
12 uttalelser. Uttalelsene er vedlagt saken.
Vurderinger
Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn
1

2

Ann-Veronika Eivik, Barnas rep.
Uttalelse
Da jeg ikke lengre er Barnas
representant i PNM - komiteen ber jeg
om å bli slettet fra mail- listen med
øyeblikkelig virkning

25.05.2020
Vurdering
Tas til etterretning

Sametinget
Uttalelse

13.07.2020
Vurdering

Kommunen oppdaterer adresselister

Etter vår vurdering av beliggenhet,
Tas til orientering
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
planen.

3
A

B

Salten brann
Uttalelse
Når en brann oppstår, er det viktig at
forholdene i og rundt byggverket er lagt
til rette for at brannvesenet skal kunne
utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats
uten unødvendig risiko for skader på
personell og utstyr. Valg av
branntekniske løsninger i byggverket vil
kunne påvirke hvordan utforming og
atkomst brannvesenet skal ha rundt
bygget i sin helhet for å kunne utøve
effektiv rednings- og slokkeinnsats.

13.07.2020
Vurdering
Tas til orientering

Dimensjoneringskriterier for atkomstvei
og oppstillingsplass for brannvesenets

Tas til orientering

materiell og utstyr blir ved forespørsel
sendt ut av Salten Brann IKS.
C

Videre ønskes det forholdsvis hydranter,
der det ikke er muligheter for
opprettelse av hydrant kan brannkum
benyttes. For vannforsyning utendørs må
følgende ytelser minst være oppfylt:
 Hydrant/brannkum plassert innenfor
25-50m fra inngang til hovedangrepsvei

Tas til orientering

Vil bli ivaretatt i den kommende
planleggingen.

 Slokkevannskapasiteten må være:
- Minst1200l/min. småhusbebyggelse
- Minst3000l/min., fordelt på uttak, i
annen bebyggelse

4

Siv Anniken Martinsen - Nabo
Uttalelse
Avsender påpeker følgende:
 Ber om at kommunen ikke tillater
utbygging her da det er
utfordringer med parkering i
området fra før
 Er bekymret for at grunnarbeider
(sprenging) i byggeprosessen skal
påføre sin eiendom skader

04.06.2020
Vurdering
Tas til orientering
Vi viser til at den aktuelle tomten fra
tidligere er regulert til blokkbebyggelse i
tilsvarende høyde og utstrekning.
Byggherre har gjort vurderinger med flere
former for utførelse av masseuttak for å ta
hensyn til omkringliggende bebyggelse,
blant annet saging kontra sprengning.
Endelig valg av metode gjøres etter rivning
av eksisterende bebyggelse. Før oppstart
vil entreprenøren utarbeide en
ulempeplan som skal godkjennes av
teknisk avdeling i Bodø kommune. Det vil i
denne planen bli gjort vurderinger på støy,
rystelse, støv, varsling, osv., slik at
innspillet skal bli godt ivaretatt.
Vedrørende parkering følger prosjektet
Bodø Kommunes parkeringsnorm med
bestemmelser som gjelder for sone B.

5

Margaretha, Jacob og Martin Paulsen Nabo
Uttalelse

10.06.2020
Vurdering

a

Bekymret for trafikksikkerhet og
trafikkflyt i området, som beskrives av
merknadsstiller som uoversiktlig og
vanskelig pr. dags dato.
Siktforholdene ut fra Fredensborgveien
21-27, mot Hammarn beskrives som
vanskelige, blant annet grunnet høy fart.
Krysset menes også å vær for smalt slik
det er i dag.
Krysset mot Fredensborgveien fra
Hammarn, menes også å være for smalt.

b
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Uttrykker bekymring for trafikksikkerhet
for myke trafikanter under byggefasen
og etter overtakelse.

Bodø Panorma borettslag 2 - Nabo
Uttalelse
Ønsker utplasser målere/sensorer i og på
vår eiendom for å avdekke mulige
skader/deformasjoner.

Tas til orientering
Krysset som beskrives som uoversiktlig er
dessverre ikke med i planavgrensningen
for planen og det er i denne
reguleringsplanen derfor vanskelig å skulle
utbedre de trafikale utfordringene denne
har.
Det er tatt kontakt med Bodø kommune
etter mottatt innspill for å se på
mulighetene for fartsreduserende tiltak i
forkant av krysset for å utbedre
forholdene der det er mulig. Tiltak og
plassering vil bli vurdert av rådgiver ved
detaljprosjektering.
Videre henvises det til trafikkanalyse hvor
den trafikale situasjonen er belyst.
Tas til orientering
Før oppstart vil entreprenøren utarbeide
en ulempeplan som skal godkjennes av
teknisk avdeling i Bodø kommune. Denne
vil sikre fremkommelighet for biler så vell
som myke trafikanter i anleggsperioden.
Videre henvises det til at fortau langs
Hammarn opprettholdes og utvides i
planen.

01.07.2020
Vurdering
Tas til orientering
Byggherre har gjort vurderinger med flere
former for utførelse av masseuttak for å ta
hensyn til omkringliggende bebyggelse,
blant annet saging kontra sprengning.
Endelig valg av metode gjøres etter rivning
av eksisterende bebyggelse. Før oppstart
vil entreprenøren utarbeide en
ulempeplan som skal godkjennes av
teknisk avdeling i Bodø kommune. Det vil i
denne planen bli gjort vurderinger på støy,
rystelse, støv, varsling, osv., slik at
innspillet skal bli godt ivaretatt.

Videre vil det bli plassert ut
sensorer/målere etter gjeldende
standard/regelverk av entreprenør.
A

Ønsker utplasser målere/sensorer i og på Tas til orientering
vår eiendom for å avdekke mulige
skader/deformasjoner.
Byggherre har gjort vurderinger med flere
former for utførelse av masseuttak for å ta
hensyn til omkringliggende bebyggelse,
blant annet saging kontra sprengning.
Endelig valg av metode gjøres etter rivning
av eksisterende bebyggelse. Før oppstart
vil entreprenøren utarbeide en
ulempeplan som skal godkjennes av
teknisk avdeling i Bodø kommune. Det vil i
denne planen bli gjort vurderinger på støy,
rystelse, støv, varsling, osv., slik at
innspillet skal bli godt ivaretatt.
Videre vil det bli plassert ut
sensorer/målere etter gjeldende
standard/regelverk av entreprenør.

B

C

Trafikkanalysen inneholder så store
mangler at den må̊ gjennomføres på
nytt. Bodø Panorama borettslag 2 er ikke
tatt med i grunnlaget, kun Sameiet
Panorama Vest med deres 91 leiligheter.
Våre 86 er utelatt.

Tas til etterretning

Utbedringer på vårt avfallsanlegg, som
minimering av lukt, støydemping, egen
«boks» for plastavfall, må på plass før
utbyggingen starter.

Tas til orientering

Det er beklagelig at bakgrunnsinformasjon
i trafikkanalysen har vært feil, men vi vil
vise til at analysen er gjort med bakgrunn i
konkret trafikktelling på stedet og ikke
med bakgrunn i antall p-plasser i anlegg.
Analyse ansees derfor korrekt, og rapport
er korrigert med riktig
bakgrunnsinformasjon i siste revisjon.

Samlokalisering/sambruk av anlegg
arbeides med og det er avholdt møte med
BP2 og IRIS Salten for å finne løsning i
samråd.
Det er svært ønskelig å samlokalisere
avfallsanlegg med BP2. Det foreslås å øke
hyppighet på henting av avfall i
sammenheng med økt bruk. Dette vil
medføre mindre lukt. Det arbeides mot å
oppgradere anlegget ytterligere i samspill
med aktører for å øke kapasitet på plast,
papp og restavfall.

D

Planlagte forsamlingsrom mot vest vil
medføre en forringelse av vårt bomiljø,
og må ikke tillates.

Tas til orientering
Lokalet er å se på som
forsamlingslokale/fellestue/felleskjøkken.
Lokalet vil bli brukt til sosiale aktiviteter
for beboerne og som samlinger, årsmøte
og fellesmiddager. Lokalet tenkes også
utleid til beboere for arrangement som
konfirmasjoner, dåp, bursdager osv.
Lokalet vil eies og driftes av sameiet noe vi
har gode erfaringer med at fungerer i
andre prosjekter som Meierikvartalet,
Årnesveien 4, Fagerenga osv. Eventuell
støy vil først og fremst ramme beboere i
etasjene over, noe som vil føre til
begrensninger i bruk dersom dette skulle
være et problem. Lokalet vil ikke være
tilgjengelig for utleie til næringsformål etc.

F

G

H

I

Vi kan ikke godta kun 34
parkeringsplasser i et bygg med 44/45
leiligheter. Våre allerede pressede
gjesteparkeringsplasser kan og skal ikke
være en sovepute for utbygger. Det må
ikke gis tillatelse til bygging av flere
leiligheter enn det er parkeringsplasser
på eiendommen. Da inkludert minst 5
gjesteparkeringsplasser.
Utbygger må etablere egen
sykkelparkering for Hammarn 6.
BP2 ønsker å være med på
utformingen/plasseringen av
vindskjermene tiltak på bakkeplan.

Utbyggingen må ikke hindre tilgangen til
vår eiendom, spesielt for blålysetatene.

ESS Partner AS holdes løpende orientert
om sprenginger for å ivareta sikkerheten
til deres gassanlegg.

Tas til orientering
Parkeringsanlegg er dimensjonert etter
gjeldende parkeringskrav i KPA for Bodø
Kommune.
I likhet med p-plasser for bil, er også
parkeringsplasser for sykkel regulert
gjennom KPA. Prosjektet dekker disse
kravene, med parkering for sykkel både
inne og ute.
Tas til orientering
Vi forholder oss til vindanalyse som er
gjort for Hammarn 6 og vil i detaljprosjekt
ha rådgiver som gir innspill og
prosjekterer tiltak basert på vindanalyse.
Tas til orientering
Før oppstart vil entreprenøren utarbeide
en ulempeplan som skal godkjennes av
teknisk avdeling i Bodø kommune. Denne
vil sikre fremkommelighet for biler så vel
som myke trafikanter i anleggsperioden.
Tas til orientering

Når det gjelder installasjoner som ivaretas
av ESS Partner vil disse også inngå i
ulempeplanen, for vurdering av tiltak.
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Nordland Fylkeskommune
Uttalelse
Kulturminner:
I følge kommuneplanens arealdel skal ny
bebyggelse i sin form bidra til å styrke
det bevaringsverdige miljøet. Basert på
vårt innspill ved oppstart og de vedlagte
tegningene i forslag til planbeskrivelse,
vurderer vi ikke den foreslåtte
blokkbebyggelsen til å være godt nok
tilpasset den verneverdige bebyggelsen.
For å avbøte de negative konsekvensene
for verneverdiene, kan det gjøres
endringer på sørfasaden mot de
verneverdige byggene ved å fjerne
terrassene og fastsette en lavere
byggehøyde. Vi ser positivt på bruken av
tre i kledningen.

06.07.2020
Vurdering
Tas til orientering
Som beskrevet i planbeskrivelsen er det to
vernede bebyggelser i nærheten av
planområdet (nr. 1 og nr. 7 i temaplan for
kulturminner). De to vernede
bebyggelsene har ulik karakter, hvorav
nr.1 er et bolighus fra ca. 1890 og nr.7 er
eneboliger i rekke fra 1960-tallet. Det er
dermed ikke et homogent bomiljø som er
bevaringsverdig og det kommer heller ikke
frem i kulturminneplan hvilke spesifikke
kvaliteter ved bebyggelse som er fredet
med unntak av alder og typologi.
For å ta hensyn til bevaringsverdig
bebyggelse har vi trukket ny bebyggelse så
langt unna vernet bebyggelse som mulig.
Øverste etasje er også trukket inn for å
begrense høyde- og skyggevirkning på
bebyggelse rundt. Det vises også til at ny
bebyggelse ikke overskrider høyde på
eksisterende blokker mot nord i Bodø
panorama, og at ny bebyggelse i stor grad
forholder seg mer til blokkbebyggelsen,
enn til vernet bebyggelse mot sør-øst/sørvest. Begge de to vernede bebyggelsene
har uteoppholdsareal mot sør og dette
arealet vil i liten grad påvirkes av tiltaket.
Vedrørende forslåtte endringer på
sørfasade ser vi det ikke som avbøtende å
ta bort balkonger da disse bidrar til å bryte
opp byggets form. Bruk av tre kledning er
med på å myke opp byggets fasader, samt
være bindeledd mellom trehusene i sør og
betongblokkene i Bodø panorama. Vi vil
fortsette å se videre på tiltak som bryter
opp volumet i prosjekteringen av
bebyggelse.

Videre er bevaringsverdig bebyggelse mot
sør-øst i stor grad tatt hensyn til i
utforming av terreng/lokk ved at det faller
ned mot terreng i Sør-Øst.
B

Det er positivt at planen i bestemmelse
2.4 stiller krav om lokal
overvannshåndtering. Vi ber om at
naturbaserte overvannsløsninger
vurderes, jf. statlig planretningslinje for
klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning.

Tas til orientering

Naturbaserte løsninger ved hjelp av blågrønne strukturer kan bidra til både
håndtering av overvann, dempe vind, og
øke kvaliteten på utearealene.
C

Bestemmelse 2.4 er utformet som et
rekkefølgekrav og bør derfor listes opp
sammen med de andre
rekkefølgekravene i bestemmelsenes
kapittel 6.

Tas til orientering
Rekkefølgekravene i bestemmelsenes §2.4
tas ut av de generelle bestemmelsene.
§2.4 er sikret i rekkefølgebestemmelsene
gjennom at skisseplan for
kommunaltekniske anlegg skal være
godkjent av teknisk avdeling før det gis
rammetillatelse. Videre er bestemmelsen
sikret ved at Detaljplan for
kommunaltekniske anlegg og VA-anlegg
skal godkjennes av Teknisk avdeling før
det gis igangsettingstillatelse.
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Statens Vegvesen
Uttalelse
Statens vegvesen har ingen merknader til denne
reguleringsplanen

9

Avinor
23.06.2020
Uttalelse
Vurdering
Etter det vi kan se av forslag til planbestemmelser,
Tas til orientering
sist revidert 20.05.2020, er følgende forhold
ivaretatt:
- § 2.15 Høyderestriksjonsflater/hinderflater i
restriksjonsplanen for Bodø lufthavn. Med en
maksimal byggehøyde på kote 33,3 meter

A

04.06.2020
Vurdering
Tas til orientering

B

over havet vil bebyggelsen ikke komme i
konflikt med hinderflatene (horisontalflaten)
i restriksjonsplanen for lufthavnen, jf.
- § 3.1 i forslag til planbestemmelser. § 2.16
Krav til radiotekniske vurderinger.
Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse
med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen

Tas til orientering

10 NVE
Uttalelse
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til
overordnede planer og veiledning/opplæring av
kommuner med store utfordringer innen vårt
saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til
kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen
om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en
eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I
denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik
bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i
denne saken.
NVE minner om at det er kommunen som har
ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til
flom- og skredfare, overvann, vassdrag og
energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE
har gitt råd eller uttalelse til saken.

23.06.2020
Vurdering
Tas til orientering

Tas til orientering

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken
kan NVE Region nord (nve@nve.no) kontaktes med
en konkret forespørsel.

11 Kai Gunnar Karlsen
Uttalelse
Avsender påpeker at det er feil person som er
tilskrevet.

25.05.2020
Vurdering
Tas til orientering
Høringsbrevet har blitt sendt til
feil person. Vedkommende som
skulle hatt høringen er ikke
direkte berørt av tiltaket og
kommunen vurderer derfor at
planen ikke ville vært noe
annerledes enn det som nå går til
sluttbehandling selv om riktig
person hadde blitt hørt.

12 IRIS Salten
Uttalelse
Iris har følgende merknad til inntegnet
renovasjonsløsning for bygget:
- Antall nedgravde containere økes 5 stk
for å ivareta antall boenheter planlagt i
bygget.
- Utbygger må legge til rette for snuplass
for renovasjonsbilen jmf
Renovasjonsforskriften § 12.
- Oppstillingsplass for renovasjonsbil
m/kran må være tilnærmet flatt for å
ivareta sikker tømming vinterstid.

27.05.2020
Vurdering
Tas til orientering
Etter møte med Bodø panorama
borettslag 2 og IRIS Salten jobbes
det videre med samlokalisering
av avfallsløsning med Bpb 2.
Dette vil gi bedre løsninger for
avfallshåndtering for begge
parter samt øke
trafikksikkerheten.
Endelig løsning for
avfallshåndtering vil foreligge ved
søknad om rammetillatelse.

Problemanalyse
De forhold som særlig har vært diskutert utover tema i oppstartsmøtet den 11.12.2019, er blant
annet:





Byggehøyder
Uteoppholdsareal
Parkering og bildeling
Hensyn til bevaringsverdig bebyggelse

Vurderinger
Byggehøyder
Det var gitt rammer for ny bebyggelse i oppstartsmøtet som tillater en høy bebyggelse i forhold til
verneverdig bebyggelse. Ny bebyggelse foreslås med lik høyde som blokk i vest og innordner seg
derfor i hovedsak til eksisterende bebyggelse i nordvest og nordøst.
Ny bebyggelse har en maks høyde på k+33,3. Øverste etasjen er trukket inn fra fasadeliv for å
dempe inntrykket og minske skyggevirkningene. Deretter trappes bebyggelsen ned med en 5.
etasje på k+ 30,6. Inntrekning av 6. etasje er satt til minimum 2,5 meter med unntak av nord/nordvest.

Figur 11 Snitt vest-øst av planlagt bebyggelse med byggehøyder

Tiltakshaver har anmodet kommunen om en økt byggehøyde kan tillates utover det som er avtalt i
oppstartsmøtet. Kommunen har gitt tilbakemelding på at føringer i oppstartsmøtet skal følges, slik
at det ikke kan tillates en økt byggehøyde.
Tiltakshaver har forholdt seg til dette og planforslaget som ble lagt ut til høring og offentlig
ettersyn er i tråd med oppstartsmøtet.
Rådmannen vurderer at byggehøyden er akseptabel da blokkbebyggelsen som grenser til tomta i
nord har lik byggehøyde. Byggehøyden i forhold til eksisterende bebyggelse i sør er høy og

dominerende. Fortetting og transformasjon av områder vil ofte utfordre tilpasningen til
eksisterende bebyggelse. Rådmannen vurderer at planforslaget kan akseptertes fordi
omgivelseskvalitetene i området ikke vesentlig forringes, og at planforslaget er i tråd med
bærekraftig byutvikling.
Uteoppholdsareal
Adkomst til felles uteoppholdsareal planlegges nordvest på tomten, langs Hammarn med
utvendige trapper opp til et sammenhengende utomhusareal rundt byggets øst- og sørside.
Uteoppholdsarealet er plassert på lokk sør og øst for planlagt bebyggelse en etasje opp fra
Hammarn. Lokket flukter med eksisterende terreng i øst og sør. Knausen tenkes brukt som
utsiktspunkt med benker og mulig grillplass. Bakken opp til knausen tenkes brukt som veksthage
for boliger. Det tas sikte på å gjøre mindre terrenginngrep i knausen innenfor planområdet, men
det er ønskelig å gjøre disse så små som mulig. Utearealet er orientert i hovedsak i sør og østlig
retning. Eksisterende parkeringsplass i sør saneres og inngår i uteoppholdsarealet på lokk.

Figur 12 Utsnitt av illustrasjonsplan

Deler av parkeringsplassen og knausen satt av som grøntområde i tilknytning
arbeidsplasser/institusjoner i kommunedelplan for grønnstruktur. Hensikten med
kommunedelplan for grønnstruktur er å bidra til at kommunens grøntarealer ikke bygges ned.
Rådmannen vurderer at planforslaget tilfører området mer grønne områder siden den
eksisterende parkeringsplassen som inngår som grønt område i kommunens grønnstrukturplan,
skal saneres og erstattes av et grønt område som er tilgjengelig i området.
Det er videre positivt at knausen i øst skal bevares i stor grad og gi beboerne gode og varierte
møteplasser utendørs.
Parkering og bildeling
Parkeringsanlegg planlegges over to plan under terreng. Lokk flukter med terrenget i øst.
Parkeringsanlegget har en 2-delt adkomst via overbygget rampe med innkjøring sør på tomten.
Hovedatkomst inn til boligblokken er mot Hammarn vest på tomten i sokkel med inngang til
fellesareal, boder og vaskerom. Det er satt av parkeringsplass for blålystjenestene. Sykkelparkering

Tiltakshaver fremmet forslag om bildelingsordning ved mottak av forslag til planleveranse. Forslag
til bestemmelse om bildeling er vurdert, men ikke tatt med i planforslaget. Forslaget ble trukket av
plankonsulent da det ikke var utredet godt nok for å bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring.
Kommunen er positiv til konseptet om bildeling jf. prinsipper om bærekraftig byutvikling, men har
per i dag ikke utredet eller laget bestemmelser på dette tema.
Rådmannen gjør oppmerksom på at parkering og bildeling er blant annet et tema som skal utredes
i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel som skal starte opp i høst. Det tas sikte på
å få en vedtatt kommuneplanens arealdel sommeren 2022. Det vil da være avklart hvordan
bildeling kan legges til rette for i planleggingen.
Hensyn til verneverdig bebyggelse

Figur xx Verneverdig bebyggelse vist i gule skraverte områder

I Temaplan for kulturminner i sentrum er det registrert to vernede bebyggelser i nærhet av
planområdet. Hammarn 2 (markert som 1 på kartutsnitt) er et bolighus bygget i 1890 som i
Temaplan for kulturminner er satt til bevaring. Fredensborgveien 33,35 og 37 (markert som 7 på
kartutsnittet) i Temaplan for kulturminner beskrevet som eksempler på tidlig boligbebyggelse på
Langstranda, bygget på 1960-tallet, avsatt til bevaring. Begge har status som vernet
boligbebyggelse, registrert som områder som skal reguleres til hensynssone. Videre beskrivelse av
vernet bebyggelse er gjort i punkt 5.7 i planbeskrivelsen.

Figur xx Forslag til ny bebyggelse sett fra sør. Verneverdig bebyggelse er markert med røde piler.

Det handlingsrommet plankonsulentene har hatt for å legge til rette for en bebyggelse som kan
harmonere med eksisterende bebyggelse er begrenset til plassering av bygningsvolumer, valg av
materialer, fargebruk og modellering av fasader.
I forhold til bebyggelsen i sør, fremstår forslag til ny bebyggelse som relativt lite tilpasset mht
byggehøyde og formspråk. For å ivareta hensynet til nærliggende bygningsmiljø er planlagt
bebyggelse tenkt plassert så langt unna disse som mulig. Videre er øverste etasje trukket inn mot
vernet bebyggelse for å minske noe av høydevirkningene. Selv om ny bebyggelse er trukket tilbake
så langt som mulig fra bebyggelsen i sør, fremstår foreslått bebyggelse som noe ragende i forhold
til den eksisterende bebyggelsen i sør, vest og sørlig retning.
For nedre nivå er lokk over parkeringsareal planlagt tilpasset terrenget mot vernet bomiljø øst for
planområdet. Dette vil bidra til å danne en god overgang mellom uteoppholdsareal for ny
bebyggelse og grøntareal rundt eksisterende bygningsmiljø.

Figur xx. Snitt som viser høyde på verneverdig bebyggelse, terreng rundt og parkeringskjeller

Forslaget gir i liten grad skyggevirkninger mot vernet bebyggelse som fremkommer av vedlagt solskyggediagram (vedlegg 2019019 -6). Som det går frem av vedlagt vindanalyse (2019019 -8) bidrar
forslaget også i liten grad til å øke vindeffekten for vernet og for tilgrensende bebyggelse.
Det planlegges for bruk av tre i kledningen på bebyggelsen, og det planlegges for bruk av farge på
deler av fasader for å gjøre bebyggelse mer tilpasset eksisterende småhusbebyggelse i området.
Grøntarealene på lokket bidrar i å knytte bebyggelsen sammen med landskapet og omgivelsene.
Typiske farger på 50- og 60 - tallets småhusbebyggelse er rødt, gult, grønt og blått. Dagens
fargebruk i dag for samme bebyggelse i Bodø har endret seg til at hvitt og grått er den
dominerende fargen. De bevaringsverdige småhusene som grenser til planområdet, er også malt i
grått og hvitt.
Tiltakshaver ser at fargebruk er en viktig del av å skape god arkitektur og at den nye bebyggelsen
må ha et bevisst forhold til bruk av farge. Det er på denne bakgrunnen at det er foreslått en
bestemmelse om at alle farger kan brukes på fasadene, unntatt hvitt og grått.
I temaplan for kulturminner er det ikke utredet hvilke kvaliteter som anses som verneverdig.
Rådmannen ser derfor at det blir utfordrende å gi konkrete bestemmelser om hvordan ny
bebyggelse skal ta hensyn til den verneverdige bebyggelsen.
Rådmannen er likevel tilfreds med de grep som er tatt for å tilpasse ny bebyggelse med den
verneverdige bebyggelsen.
Oppsummering
Rådmannen vurderer på bakgrunn av ovenstående at planforslaget gir en akseptabel løsning sett
ut fra rammene gitt for planleggingen, tomteforhold og kvalitetene i området.
Endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn
Med bakgrunn i uttalelsene, er det er utført tre endringer av planforslaget sammenlignet med
høringsversjonen:
1. I generelle bestemmelser er, punkt 2.4 Overvann, endret slik:
Fra:
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved prosjektering av tiltak, og skal dokumenteres
og godkjennes av Teknisk avdeling før rammetillatelse gis.
Til:
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved prosjektering av tiltak som del av VA - plan, og
skal dokumenteres og godkjennes av Teknisk avdeling.
Denne endringen er gjort på bakgrunn av at håndtering av overvann er del av VA-plan som skal
godkjennes av Teknisk avdeling, jf. pkt.6 Rekkefølgebestemmelser før rammetillatelse gis.

2. I pkt 2.6 Arkitektur og estetikk er følgende endret
Fra:
«………………………………… …….., herunder variert farge- og materialbruk, varierende byggehøyder,
sprang i fasaden og i detaljering.
Til:
«…………………… ……. , herunder farge- og materialbruk.
Denne endringen er gjort fordi det ikke er utarbeidet bestemmelser om dette som ivaretar
«varierende byggehøyder, og i detaljering».
3. For å ivareta hensynet til verneverdig bebyggelsen sørvest og sørøst i området, er det føyd
til en bestemmelse omhandler bruk av tre og fargebruk i pkt. 3.1 Bebyggelse og anlegg,
Fellesbestemmelser for bebyggelse- og anleggsformål. Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
(BBB), pkt.b):
Fasader i vertikalnivå 2 skal ha trekledning uten heldekkende hvite- eller gråmalte overflater opp til
gesims for 5. etg.
Økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen
Gjennomføring av utbyggingen vil ikke medføre direkte utgifter for Bodø kommune. Kommunen
skal overta dette nye fortauet, og i så måte får dermed indirekte kostnader med drifts og
vedlikeholdsansvar av fortauet. Gjennomføring antas å ikke berøre kommunalteknisk infrastruktur
unntatt istandsetting. Rekkefølgebestemmelsene har krav til planlegging og opparbeidelse av
fortau langs Hammarns østre del og frem til terrengtrapp mellom blokkene i nord. Videre er det
utarbeidet bestemmelser til at fortauet skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.
Forankring i FNs bærekraftsmål, kommunens folkehelseplan og klima- og energiplan
FNs bærekraftsmål
Planforslaget er forankret i 2 av FNs bærekraftsmål;
-

Mål 3: God helse - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn - Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige

God folkehelse - med mennesket i sentrum - Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018 –
2021.
Planforslaget legger til rette for et godt bomiljø i et etablert boligområde. Det er trafikksikker
adkomst til tomta og området er lite støyutsatt med unntak av flystøy. Det er forventet at
flystøyen vil bli redusert når kampflybasen legges ned om noen år og når ny rullebane etableres
rundt 2025/26. Området har gode forbindelser til sentrum så vel som til rekreasjonsområder.
Boligene har gode kvaliteter mht. dagslys, utsikt, felles uteareal og fellesarealer innendørs. Det
legges til rette for møteplasser i og rundt bygget, med blant annet fellesstue/selskapslokale på
inngangsplan. Videre opparbeides det fortau langs østsiden av Hammarn.

Rådmannen vurderer at planforslaget legger til rette for god boligkvalitet og at hensyn til
bærekraftig byutvikling er ivaretatt. Gode boliger er del av de premisser som gir gode levekår og
gir grunnlag for god helse. Fellesarealene innbyr til gode møteplasser både ute og inne og
fremmer trivsel blant beboerne. Videre er tiltaket lokalisert sentrumsnært med gode og trygge
veier for gående og syklende, slik at det kan legges til rette for økt mobilitet.
Bodø kommunes klima- og energiplan 2019 – 2031
Klima- og energiplanen har blant annet som målsetning at klimagassutslippene skal reduseres.
Reduksjon av klimagasser kan blant annet oppnås gjennom å fortette områder.
Planområdet er sentrumsnært og i et etablert bomiljø og bidrar dermed til fortetningen av Bodø.
Nærheten til sentrum gjør at behovet for motorisert fremkomst minsker og det legges til rette for
myke trafikanter.
Planen vil bidra til å legge til rette for ny bebyggelse som bygges etter nye tekniske forskrifter som
reduserer klimapåvirkningene av tiltaket. Området har også tilknytningsplikt for fjernvarme som er
med på å redusere klimagassavtrykket for oppvarming av bolig.
Konklusjon og anbefaling
Rådmannen mener, på bakgrunn av ovenstående, at planen som den foreligger vil gi et godt
bidrag til byutviklingen i Bodø. Planen er videre forankret i to av FNs bærekraftsmål om byutvikling
og i strategiske føringer slik de fremkommer i kommunens folkehelseplan og klima- og energiplan.
Rådmannen anbefaler at reguleringsplan for Hammarn 6, Bodø Radio, vedtas med de endringene
som er gjort etter offentlig ettersyn og høring.

Rett utskrift: Berit Skaug

