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 Sammendrag 

Løvold Solution ønsker å transformere bygningsmassen/området i Klinkerveien 6 og 8 fra 

fryseterminalområde til et maritimt og marint senter/havpark. Det ønskes skapt et miljø/sted for de som 

leverer varer og tjenester innenfor havrelaterte næringer.   

Området reguleres til tjenesteyting, næring, kontor, industri, lager og tilhørende parkering. Planforslaget 

tilrettelegger for videreutvikling av et allerede etablert næringsområde og vil medføre flere arbeidsplasser og 

forutsigbarhet for etablerte bedrifter og fremtidige aktører.   

Bygningsmassen vil bli oppgradert innvendig og utvendig, samt at utearealene tenkes gitt et løft. Dette vil 

være positivt for omgivelsene.  

Etablering av næringspark utgjør en endring i forhold til kommuneplanens arealdel der området er regulert til 

havn/kai og tung næringsvirksomhet. Planforslaget medfører også en utvidelse av areal til utbyggingsformål i 

gjeldende plan og en endring av formål fra lager/industri og småbåthavn til 

tjenesteyting/næring/kontor/industri/lager. Byggehøyder og utnyttingsgrad er i tråd med gjeldende planer. 

I forbindelse med planarbeidet er det utført geoteknisk vurderinger som konkluderer med at rådgivende 
geotekniker må vurdere alle inngrep som gjøres innenfor planområdet, og særskilt det som ligger innenfor 
bestemmelsesområde #1.  
 
Tiltaket vurderes å være godt dokumentert og vurdert med grunnlag i de vurderingene som er presentert i 
planbeskrivelsen og geoteknisk vurdering. Forholdet til Bodø havn og sambruk av arealer har vært et 
vesentlig tema i planarbeidet er i varetatt i planforslaget.  
 
Det er ikke avdekket andre interessemotsetninger og tiltaket vurderes samlet sett å gi flere positive enn 
negative virkninger for miljø og samfunn. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Løvold Solution ønsker å transformere bygningsmassen/området i Klinkerveien 6 og 8 fra 

fryseterminalområde til et maritimt og marint senter/havpark. I den forbindelse ønskes uteområder og 

bebyggelsen gitt ett løft. Det tenkes lagt til rette for et kluster for de som levere varer og tjenester til marine 

og maritime næringer og et miljø for innovasjon innen havteknologi på Bodø havn. Det er ønskelig å legge 

vekt på energieffektive og bærekraftige løsninger. 

For å gi rom for slik etablering ønskes området regulert til tjenesteyting, næring, kontor, industri, lager og 

tilhørende parkering.  

I dag driver enkelte virksomheter innenfor området på dispensasjon, og det er ønskelig å legge planrammer 

slik at virksomheten kan drives i samsvar med plan og hvor det tas hensyn til parkeringsdekning og 

uteområder/lagerområder, etc. Planen skal hjemle et potensiale for langsiktig utvikling innen havrelaterte 

næringer/ havpark.  
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1.2 Planavgrensning 

Planområdet som er på ca. 26,7 daa ligger på Rønvikleira, nord for Bodø sentrum. Planområdets 

beliggenhet er vist i figurene nedenfor. Varslet plangrensen er vist i figur 2 i kap. 3.2.  

 

Figur 1. Planområdes beliggenhet. Kartgrunnlag: kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult. 

1.3 Eierforhold 

I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.) 138/2408, 138/3951, 

138/4407 og 137/4712. 

1.4 Tidligere vedtak i saken 

Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken.  

1.5 Krav om konsekvensutredninger 

Tiltaket utløser ikke krav til konsekvensutredninger. Planen faller ikke inn under § 6 i forskrift om 

konsekvensutredninger (herunder vedlegg I). Tiltaket faller inn under forskriftens § 8 vedlegg II, pkt. J) 

næringsbygg under 15 000 m2 BRA.  
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For å avgjøre om planer eller tiltak som fanges opp av § 8 skal konsekvensutredes eller ikke, følger det av § 

10 at det skal gjøres en vurdering av om de kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Ved gjennomgang av kriteriene i § 10 konkluderes det med at tiltaket/planene ikke vil gi vesentlige virkninger 

for miljø eller samfunn. Planarbeidet vurderes derfor å kunne gjennomføres uten krav til 

konsekvensutredning. 

Bodø kommune som ansvarlig myndighet etter forskriften har sagt seg enig i denne vurderingen, jf. referat 

fra oppstartsmøte. 
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2 Planprosess 

2.1 Møter  

Oppstartsmøte ble avholdt med Bodø kommune 31.01.20. Saksbehandler på Byutvikling har vært Kjetil 

Christensen (saksbehandler 1) og Trond Eivind Åmo (saksbehandler 2). 

Det har vært løpende dialog og avklaringer med Bodø Havn samt Byutvikling underveis i planprosessen.  

2.2 Medvirkningsprosess 

Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Avisa Nordland, på Bodø kommunens nettsider og sendt 

med brev datert 03.03.20 til offentlige instanser, naboer og andre berørte parter.  

Ved oppstart av planarbeidet ble det vurdert at det var behov for møte med berørte parter/næringsaktører 

(særlig Bodø Havn) underveis i planprosessen, men at det ikke var behov for et åpent møte.  

2.3 Innspill til planen 

Mottatte innspill til varsel om oppstart av planarbeid er oppsummert og merknadsbehandlet nedenfor. 

Innspillene er i sin helhet vedlagt planforslaget. 

Innspill nr. Uttalelser fra 

1 Avinor 

2 Bane Nor 

3 Kystverket 

4 Nordland fylkes fiskarlag 

5 Nordland fylkeskommune 

6 Norges vassdrags- og energidirektorat 

7 Sametinget 

8 Statens vegvesen  

 

1. Innspill fra Avinor 

Planområdet ligger ca. 2140 – 2470 meter nord for landingsterskel til bane 25 (fra øst) ved Bodø lufthavn. 

Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 2 – 3 moh.  

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 

Hele planområdet ligger innenfor horisontalflaten som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen for 

lufthavnen. Den horisontale flaten ligger på kote 58,3 meter over havet (moh). Videre ligger planområdet innenfor 

horisontalflaten til en eventuell ny rullebane, alternativ 1, ved Bodø lufthavn. Rullebanen vil bli liggende sydvest for 

dagens rullebane og erstatte den. Horisontalflaten (hinderflate) til en eventuell ny rullebane ligger på kote 52 moh. 

Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 

Det må ikke etableres bygg, tilbygg eller anlegg som gjennomtrenger hinderflatene (horisontalflaten) i 

restriksjonsplanen for nye Bodø lufthavn, dvs. kote 52 meter over havet. Dersom det skal benyttes byggekraner 

over kote 58,3 meter over havet, må tiltakshaver på forhånd søke Bodø lufthavn om godkjennelse av 

kranbruken. Avinor må innhente tillatelse om godkjenning fra Luftfartstilsynet før søknaden kan behandles. Det 

stilles krav om at byggekraner er utstyrt med faste røde hinderlys. Tiltakshaver skal før byggekraner kan tas i 

bruk, ha på plass nødvendig prosedyre med varslingsrutiner for direkte kontakt mellom kontrolltårnet ved Bodø 

lufthavn og ansvarlig kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en eventuell risikoanalyse etter 

anerkjent standard for å sjekke ut om kranbruken er akseptabel med hensyn til flysikkerheten. 
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Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse for bruk av kraner over kote 58,3 meter over havet før det 

foreligger godkjennelse fra Avinor. 

Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

Planområdet ligger innenfor byggerestriksjonskrav gitt av Bodø DVOR. Byggerestriksjonskravet er på 85,6 moh. 

Siden det ikke er tillatt med slike byggehøyder er det ikke behov for en særskilt bestemmelse med krav om 

radioteknisk vurdering og godkjenning av nye bygg/påbygg/anlegg. Vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg 

og infrastruktur i planområdet så er avstanden til Bodø DVOR så stor at det ikke settes BRA-krav uansett type kran 

som benyttes. 

Flystøysoner 

Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Bodø lufthavn. 

Lokalisering av akvakultur og vurdering av flysikkerhet 

Av hensyn til flysikkerheten bør det unngås ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan tiltrekke seg fugl. Det 

vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt «birdstrike». I forbindelse med EU-

regulativ nr. 139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 13 km sone, og være oppmerksom på etableringer 

som kan tiltrekke seg fugl innenfor sonen. I henhold til Statens forurensningstilsyns tidligere veiledende retningslinje 

for deponering av kommunalt avfall i fylling skal ikke avfallsplass ligge nærmere flyplass enn 7 km. Avinor mener 

tilsvarende krav bør gjelde for virksomheter som håndterer fisk, eksempelvis oppdrettsanlegg. Nærheten til 

lufthavnen gjør at det er viktig at det ikke skapes nye plasser for næringstilgang, hekke- eller hvilemuligheter så nært 

lufthavnen. 

Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

For å unngå at virksomheten tiltrekker seg fugl stilles følgende vilkår: 

• Det stilles krav om lukket håndtering av alle næringsmidler og avfall utendørs ved anlegget. 

• Det stilles krav om lukkede mærer og andre anlegg som inneholder organismer som kan tiltrekke seg fugl. 

• Det stilles krav om at utendørs arealer og utstyr rengjøres og eventuelle rester av næringsmidler eller avfall 

som kan tiltrekke seg fugl fjernes. 

• Tak og bygningskonstruksjoner på nye bygg utføres slik at det er lite attraktivt for fugler å hvile og hekke. 

Planleggers kommentar:   

Bestemmelse vedrørende høyderestriksjoner tas inn i planforslaget. 

Bestemmelse om å unngå at virksomheten tiltrekker seg fugl tas inn i planforslaget, men uten krav til lukkede 

mærer da det ikke er aktuelt å etablere oppdrettsanlegg i Bodø havn. 

 

2. Innspill fra Bane Nor 

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre konsekvenser for jernbanens interesser, og har ingen merknader til oppstart av 

planarbeid. 

 

3. Innspill fra Kystverket 

På nåværende tidspunkt i planprosessen kan vi ikke se at planarbeidet vil påvirke Kystverkets interesser eller 

myndighetsområde i særlig grad. Planområdet omfatter i hovedsak landareal og vil ikke berøre ferdsels- og 

sjøsikkerhetsmessige hensyn. Kystverket har derfor ingen merknader til oppstartsvarselet.  
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4. Innspill fra Nordland Fylkes Fiskarlag 
Nordland Fylkes Fiskarlag har gjort Bodø Fiskarlag oppmerksomme på planene. Det er ikke kommet merknader fra 

det lokale fiskarlaget i forbindelse med saken. Nordland Fylkes Fiskarlag har ingen merknader til oppstartsvarselet. 

 

 

5. Innspill fra Nordland fylkeskommune 

 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for arealpolitikken i 

perioden. Ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. 

 

Planområdet er sterkt preget av mye tungtrafikk inn- og ut av området. I planarbeidet videre blir det derfor viktig å 

sikre en sikker og trygg trafikkavvikling der det også legges til rette for at fotgjengere og syklister kan ferdes sikkert. 

Det bør legges opp til klare skiller mellom de ulike trafikkgruppene. 

 

Referat fra oppstartsmøtet følger saken. Dette gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene. 

 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og 

publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig 

ettersyn og endelig vedtatt plan. 

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

• 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. 

• Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan- og 

bygningsloven § 1-1. 

• 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. 

• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer god 

vannkvalitet. 

Så langt fylkeskommunen kjenner til er planforslaget ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. 

Planleggers kommentar:   

Tiltaket er vurdert å være i tråd med målene for arealpolitikken i Fylkesplan for Nordland. Særlig relevant er 

kapittel 8.4 Næringsutvikling; Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og nødvendig 

infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag av ressursgrunnlaget i fylket. 

Atkomstveier og øvrige trafikkarealer vil bli utformet iht. Statens vegvesens vegnormaler og Bodø kommunes 

kommunaltekniske norm. Trafikksikkerhet må ivaretas gjennom situasjonsplanen som skal omfatte atkomster 

(geometri og frisiktlinjer), parkeringsplasser og manøvreringsareal internt i området. Det er stilt krav om 

situasjonsplan i bestemmelsene. 

Referat fra oppstartsmøtet vil bli lagt ved når planforslaget legges ut til høring/offentlig ettersyn. 

Planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. 

Kravene til universell utforming vil ivaretas i detaljeringsfasen i henhold til krav i teknisk forskrift. 

Det settes bestemmelse om minste byggehøyde for å sikre eventuelle nybygg mot stormflo og fremtidig 

havnivåstigning. Tiltaket er ikke vurdert å utløse ytterligere behov for særlige klimatilpasningstiltak.  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for Klinkerveien 6 og 8 

 
  
Oppdragsnr.: 5187545   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-11-04  |  Side 12 av 29 c:\users\25690\desktop\klinkerveien\planbeskrivelse klinkerveien 09.12.20..docx 

 

Etablering av næringsbebyggelse er i tråd med omkringliggende virksomheter. Det er medtatt bestemmelse 

om at det skal tas hensyn til det visuelle uttrykket av området sett i fra Jernbaneveien og havna, med tanke 

på arkitektonisk utforming, farge- og materialvalg. Utforming av bygninger innenfor planområdet skal sees i 

sammenheng og tilpasses hverandre mht. form og uttrykk. 

Det er vurdert at tiltakets størrelse og natur ikke krever medvirkningsprosesser utover de ordinære høringer 

etter plan- og bygningsloven og dialog med Bodø Havn.  

Tiltaket er vurdert å ikke være i strid med naturmangfoldloven. 

 
6. Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 

planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av 

faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal 

overvannshåndtering. 

 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 

 

Viser til veiledere og verktøy som anbefales brukt ved oppstart av planarbeidet. 

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE vil prioritere å gi 

innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Ta gjerne 

kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

Planleggers kommentar:   

Det settes bestemmelse om minste byggehøyde for å sikre eventuelle nybygg mot stormflo og fremtidig 

havnivåstigning. Det er gjort grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet for å avklare stabilitet i 

grunnen. Viser til kap. 4.9. 

 

7. Innspill fra Sametinget 
 

Etter vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan Sametinget ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket 

kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Viser til den generelle aktsomhetsplikten. 

 

 

8. Innspill fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen uttaler seg som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Fylkeskommunen overtok veieierrollen fra 01.01.20 for fylkesveg, og vil kunne 

komme med en vegfaglig vurdering av planforslaget. Statens vegvesen har ut fra sitt ansvarsområde 

Planleggers kommentar:   

Nordland fylkeskommune har gitt eget innspill til oppstartsmeldingen. 
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er området regulert som nåværende havn under sone 37.14 – Indre 

havn, havneterminal. I området tillates oppført kaier, havnelager og andre bygninger og anlegg for betjening 

av skipstrafikk, jernbanespor og tilhørende anlegg, og andre transportmidler som fergekai med 

biloppstillingsplasser. I området tillates oppført bygninger for tung næringsvirksomhet som industri, verksted- 

og lagervirksomhet. Tillatt utnyttelsesgrad er 100 % BYA. Det er ikke satt noen byggehøyde. 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Mesteparten av planområdet er regulert i områdeplan for Bodø Stamnetterminal, plan ID 1256, vedtatt i 

2011. Her er gnr./bnr. 138/4407 regulert til formålet lager/industri med utnyttingsgrad %BYA=100% og 

byggehøyder satt til C+21,5/18,5 meter. Det øvrige arealet er i denne planen regulert til havneterminal.  

Nordre del av planområdet er regulert i detaljreguleringsplan for Flerbrukshavn - Indre havn, plan ID 1288, 

vedtatt i 2012. Dette arealet har formålet småbåthavn. 

 

Figur 2. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. Varslet planområde er vist med sort stiplet linje. Kartgrunnlag: 
kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult. 
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3.3 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 

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

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

3.4 Andre planer 

Bodø kommune opplyste i oppstartsmøtet at Masterplan for Bodø Havn hadde samme tidshorisont som 

planforslaget for Klinkerveien 6 og 8. I avholdt møte med Bodø havn i slutten av oktober fremkom det at 

masterplanarbeidet vil ta lengere tid en først antatt.  

Planforslaget har vært forelagt Bodø havn i møte med dem den 27 oktober hvor de sa seg enig i forslaget. 
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4 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet ligger omtrent midt på Rønvikleira som består av næringsbebyggelse/industri på flata mellom 

jernbanestasjonen og industrielle havner, hurtigruteterminalen og småbåthavn i Bodø havn. Det er store 

åpne arealer mellom eksisterende bebyggelse som benyttes til utelagring, parkering og manøvreringsareal. 

Øst for planområdet går den kommunale veien Jernbaneveien og Klinkerveien ligger like øst for 

planområdet. Dette fremgår av figuren under. 

 

Figur 3. Ortofoto som viser varslet planområde og tilstøtende arealbruk. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av 
Norconsult AS 2020. 
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Bygningsmassen innenfor planområdet inneholder i dag virksomheter innen montering av skips- og 

havbruksutstyr, utvikling av kontroll- og vedlikeholdssystemer innenfor havbruk, lager/grossistvirksomhet, 

transport, kontor og laboratorievirksomhet. Enkelte virksomheter innenfor området driver på dispensasjon fra 

gjeldende reguleringsplan. I eksisterende bebyggelse er arealene fordelt som følger (basert på innmålte 

arealer av digital modell): 

• Areal benyttet til industri/verksted/lager: 7300 m2 

• Areal benyttet til kontorrelaterte formål: 2241 m2 

Uteområdene er asfaltert og benyttes til lager, parkering og manøvreringsareal. Dronebilder av dagens 

bygningsmasse fremgår av figurene nedenfor. 

 

Figur 4. Dronebilde mot sørøst.  

 

Figur 5 Dronebilde sett mot sørvest.  
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4.2 Stedets karakter 

Viser til kap 4.1. 

4.3 Landskap  

Planområdet er tilnærmet flatt og ligger på cirka kote +3,0-3,5 (NN2000).  

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen kjente verneverdige kulturminner i eller ved planområdet. Området består av en utfylling som 

ble etablert på 1970-tallet. 

4.5 Universell tilgjengelighet 

Internt i planområdet ligger forholdene godt til rette for universell utforming. Området er flatt, og universell 

utforming kan oppnås i atkomst og inngangsparti.  

4.6 Trafikale forhold 

Området har atkomst fra Klinkerveien som er en kommunal ved med avkjøring fra Jernbaneveien. 

Jernbaneveien, som går mellom riksvei 80 og fylkesvei 834, er hovedveg forbi området og er forkjørsvei med 

fartsgrense på 50 km/t. Klinkerveien er ikke skiltet og har da også fartsgrense 50 km/t.  

Det er gang- og sykkelvei langs østsiden av Jernbaneveien. Klinkerveien er ikke tilrettelagt for myke 

trafikanter og det er ingen fotgjengerovergang fra Klinkerveien til gang- og sykkelveien. 

4.7 Barns interesser 

Barns interesser knyttes i hovedsak til trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter. Viser til kap. 

4.6.  

4.8 Teknisk infrastruktur 

Planområdet har tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett med god kapasitet.  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og har dermed tilkoblingsplikt. 

4.9 Grunnforhold  

I forbindelse med planarbeidet har Norconsult gjort en vurdering av tilgjengelig geoteknisk 

grunnlagsmateriale for planområdet ved Klinkerveien 6 og 8. Grunnforholdene i området er hovedsakelig 

fylling over tidligere sjøbunn. Viser til vedlagt geoteknisk vurderingsnotat, datert 17.8.2020 for nærmere 

redegjørelse av tilgjengelig grunnlag for geoteknisk vurdering og beskrivelse av grunnforholdene i området. 

Det er påvist kvikkleire i tre borpunkt, og stabilitetsberegninger utført av Rambøll i 2014 viser at det ikke er 

tilfredsstillende stabilitet verken iht. kravene i Plan og bygningsloven eller i Eurokode 7 på deler av 

planområdet.  

Muligheten for å bygge i høyden på allerede eksisterende bebyggelse vurderes som liten uten å føre ned 

tilført last i nye pelefundamenter. 

Rådgivende geotekniker må vurdere alle inngrep som gjøres innenfor planområdet, men østlig del av 

planområdet kan brukes til nybygg og lagringsområder. Nye bygg på området bør sannsynligvis 

pelefundamenteres på grunn av risiko for setninger. Tiltak i vestre del av planområdet må vurderes spesielt 

av rådgivende geotekniker da inngrep i området kan påvirke stabiliteten i kaiområdet negativt.  
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Her kan det ikke ligge laster over kortere eller lengre tid, heller ikke bygges nytt, uten tiltak for stabiliteten, 

f.eks. motfyllinger. 

4.10 Støy og luftforurensing 

Planområdet ligger sentralt i Bodø Havn der det er industri- og næringsvirksomhet, kommunal vei, havn og 

jernbane. Området er utsatt for noe støy og luftforurensning fra dette. Planområdet ligger utenfor 

flystøysoner for Bodø lufthavn. Det er ingen støysensitiv bebyggelse eller uteoppholdsarealer i nærheten av 

planområdet.  

4.11 Øvrige temaer 

Ikke relevant for planområdet grunnet planlagte tiltaks formål og/eller stedets beliggenhet og dagens bruk:  

• Sosial infrastruktur 

• Friluftsliv 

• Naturverdier 

• Landbruk 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Analyser og utredninger 

I forbindelse med planarbeidet har Norconsult gjort en geoteknisk vurdering. Viser til kap. 4.9. 

5.2 Planområdet og planlagt arealbruk 

Forslag til plankart for området fremgår av Figur 6. I forhold til varslet planområde, se kap. 4.1 er 

planavgrensningen i sør trukket noe mot nord for at tiltaket/planen ikke skal være til hindre havneaktiviteten 

sør for planområdet. Videre er Klinkerveien i sin helhet tatt ut av planområdet og grensen er her satt til 

avgreningen av samferdselsformålet i områdeplan for Bodø Stamnetterminal. 

 

Figur 6. Forslag til plankart.  
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Planområdet reguleres til følgende arealformål iht. Plan- og bygningsloven §12-5:  

Nr. 1) Bebyggelse og anlegg 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål- tjenesteyting/næring/kontor/industri/lager (felt BKB, 

privat eierform) 

Nr. 6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Småbåthavn (felt VS, offentlig eierform) 

Nr. 7) Bestemmelsesområder 

- Krav om nærmere undersøkelser, overvåkning og klargjøring av virkninger (felt #1) 

 

5.3 Bebyggelses plassering og utforming  

Løvold Solutions ønsker å transformere bygningsmassen/området i Klinkerveien 6 og 8 fra 

fryseterminalområde til et maritimt og marint senter/havpark. Omsatt til reguleringsformål ønskes følgende 

hjemlet: tjenesteyting, næring, kontor, industri, lager og parkering.  

I tillegg ønskes det sikret areal til utendørslagring i nord dersom dagens lagerareal i vest ved RO-RO kai 

utgår ifm. Bodø havns sine aktiviteter (fremtidig containerhavn, e.l), se situasjonsplan nedenfor. 
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Figur 7. Foreløpig situasjonsplan for havparken. Norconsult AS 
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Situasjonsplan viser også de arealer som geoteknisk er avklart som stabilt. Området øst for lilla linje er 

avdekket som stabilt nok og kan brukes til nybygg og lagringsområder. Som nevnt tidligere må ny bygg her 

mest sannsynlig pelefundamenteres på grunn av risiko for setninger. Tiltak vest for lilla linje må vurderes 

nærmere av geotekniker da inngrep i området kan påvirke stabiliteten i kaiområdet negativt. Her kan det ikke 

ligge laster over kortere eller lengre tid, heller ikke bygges nytt, uten stabiliserende tiltak, f.eks. motfyllinger. 

Det ønskede arealet i nord er asfaltert og benyttes i dag til noe spredt parkering for småbåthavnen. Arealet 

ligger innenfor detaljreguleringsplanen for Bodø Havn Øst og er regulert til småbåthavn på land med en 

bestemmelse om at dersom arealet trengs til havnevirksomhet så skal det tilbakeføres. 

Det inngås egen avtale med Bodø havn ift. å få bruke område sør og vest for bygget til henholdsvis 

parkerings- og lagerareal. 

Uteområdene i planområdet tenkes forskjønnet med beplantning /grøntanlegg. Foreløpig forslag til hvordan 

trafikk- og parkeringssituasjonen og forskjønningen av uteområdene tenkes løst er vist i figurene nedenfor. 

 

 

Figur 8. Perspektiver av planlagt arealbruk, utarbeidet av Norconsult AS 
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Utnyttelsesgrad og byggehøyder ønskes videreført iht. gjeldende regulering, dvs %-BYA=100 %.  

Dagens bygningsmasse har et bruksareal på rett under 10.000 m2 og planen legger opp til å hjemle totalt 

inntil 15.000 m2 BRA (uten tillegg for tenkte plan).  

Maksimal byggehøyde videreføres også fra områdeplanen, dvs. inntil kote + 21,5 (NN2000). Trappetårn og 

heishus tillates oppført inntil 3,0 m og tekniske rom inntil 2,5 m over den angitte høydene, og kan dekke inntil 

15 % av takflaten.   

Geoteknisk vurdering har vist at muligheten for å bygge i høyden på allerede eksisterende bebyggelse 

vurderes som mulig, men at det da ved tilført last i nye pelefundamenter. Geoteknisk vurdering redegjør 

også for hvilke områder som er egnet for utelagring og ny bebyggelse. Viser til kap. 4.9.  

Det er satt bestemmelse om at gulv i nye bygg skal plasseres på minimum kote +3,40 (NN2000) for å sikre 

disse mot stormflo og fremtidig havnivåstigning. Nye bygningsdeler som ligger under kote +3,40 skal kunne 

tåle sjøvann og bølgepåvirkning.  

Det er ønskelig å legge vekt på energieffektive og bærekraftige løsninger. 

5.4 Støy 

Støy er ikke utredet i forbindelse med planarbeidet. Tiltaket vil medføre noe støy knyttet til økt trafikk, 

manøvrering på tomta ved utelagring, samt støy i anleggsfasen. Planlagt aktivitet er i tråd med dagens 

aktivitet på tomta og tilgrensende områder; næringsaktivitet og havn.  

5.5 Parkering  

Parkeringsplasser skal etableres i tråd med til enhver tid gjeldende bestemmelse i kommuneplanens 

arealdel. For eksisterende bebyggelse er parkeringskravet iht. gjeldende kommuneplan minimum 55 og 

maksimalt 117 bilparkeringsplasser og 82 sykkelparkeringsplasser. Foreslått løsning for plassering av 

parkeringsplasser fremgår av situasjonsplan og perspektiver i kap. 5.3. 

Det er medtatt bestemmelse om at ved bruksendring i eksisterende bebyggelse beregnes parkeringskravet 

ut fra differansen mellom parkeringskrav til nytt formål og parkeringskrav til eksisterende formål. Hele kravet 

til parkering tillates etablert på terrengnivå.  

5.6 Trafikk 

Atkomst vil være som i dag, fra Klinkerveien. Trafikkarealer vil bli utformet iht. Statens vegvesens 

vegnormaler og Bodø kommunes kommunaltekniske norm. Ved fastsetting av planavgrensning og 

arrondering av parkeringsplasser i sør er det hensyntatt manøvreringsareal til bebyggelse i sør/innenfor 

havneterminal 3. Utformet slik at det ikke skal ha innvirkning på Bodø Havns aktiviteter på logistikk og 

havneterminalfunksjoner.  

5.7 Tilknytning til teknisk infrastruktur  

Nybygg kan kobles til eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger. Om det er nok kapasitet til å 

dekke behovet for slukkevann ved eventuell brann må dokumenteres ved igangsettingstillatelse.  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og har dermed tilkoblingsplikt. 

Plassering av avfallsanlegg skal framgå av situasjonsplanen og løses i samråd med renovasjonsselskap ved 

nybygging.  
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5.8 Planlagte offentlige anlegg 

Det er inngår ingen offentlig anlegg i tiltaket som krever opparbeiding..   

5.9 Miljøoppfølging  

Ved mistanke om forurenset grunn, skal miljøtekniske grunnundersøkelser utføres før gravearbeider kan 

starte. Det stilles krav om en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i henhold til 

forurensingsforskriftens kap.2. 

Det skal utarbeides massebudsjett og regnskap ved uttak av masser på mer enn 150 m3 faste masser. Det 

skal forelegges massebudsjett for tiltak der slikt krav inntreffer ved søknad om igangsettingsstillelse. Der slikt 

krav inntreffer, skal det forelegges masseregnskap før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis. 

Masseregnskapet skal dokumentere disponeringen av massene. 

5.10 Grunnforhold  

Geotekniske vurderinger ift. stabilitet skal følge søknad om igangsettingstillatelse.  

5.11 Vindforhold  

Vindforhold er ikke utredet i forbindelse med planarbeidet. Det planlagte tiltaket vil ikke endre vindforholdene 

innenfor planområdet vesentlig og planlagt aktivitet er i tråd med dagens aktivitet og tilgrensende områder; 

næringsaktivitet og havn.  

5.12 Universell tilgjengelighet 

Byggteknisk forskrift vil gjelde ved utforming av bygg og anlegg der det er hensiktsmessig. 
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5.13 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? 

 Grunnforholdene må 

dokumenteres i byggesak (jf. 

utredning og bestemmelser).  

Er området utsatt for springflo/flom i 

sjø/vann? 

 Det er satt bestemmelse om 

minimum byggehøyde for å sikre 

eventuelle nybygg mot stormflo og 

fremtidig havnivåstigning. 

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 

lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 

Fra 1.7.2010 er det 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? 

 

 Ingen spesiell risiko. 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 

 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 

tjenester spesielle ulemper for området? 

 Bortfall av disse tjenester kan ha 

økonomisk konsekvens for 

aktørene i planlagt maritimt og 

marint senter/havpark. 

• Elektrisitet   

• Teletjenester    

• Vannforsyning   
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• Renovasjon/spillvann    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 

området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 

transportnett for gående, syklende og 

kjørende innenfor området? 

 Det er ikke tilrettelagt for mye 

trafikanter i 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 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 Brannvann må dokumenteres i 

byggesak (jf. bestemmelser). 

• Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x Nei flere, pluss tilgang til sjøvann 

grunnet nærheten til sjøen. 

Tidligere 

bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 

virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)  Det stilles krav om utsjekk av 

eventuell forurensning i grunn før 

igangsettingstillatelse kan gis der 

det skal foretas gravearbeider. 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 

med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

 Kaikant 

Annet (spesifiser) x  
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Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Liten risiko 

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

 Jernbane, havn og 

næringsområder kan generelt 

være utsatt for sabotasje/terrormål 

• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

 Jernbane, havn og 

næringsområder kan generelt 

være utsatt for sabotasje/terrormål. 
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6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

6.1 Overordnede rammer og planer 

Etablering av næringspark utgjør en endring i forhold til kommuneplanens arealdel som åpner for bygg/tiltak 

knyttet til havn/kai og tung næringsvirksomhet. Bebyggelsens volum er i tråd med kommuneplanen.  

Byggehøyder og utnyttingsgrad er også i tråd med gjeldende reguleringsplan, men planen medfører en 

utvidelse av areal til utbyggingsformål og endring av formålet fra lager/industri og småbåthavn til 

tjenesteyting/næring/kontor/industri/lager/parkering.  

Planen vurderes videre å være i tråd med Fylkesplanen for Nordlands strategier for en bærekraftig 

arealplanlegging og de Statlige anbefalingene for samordnet areal- og transportplanlegging med hensikt om 

å planlegge for redusert transportbehov (rett virksomhet på rett sted). 

6.2 Stedets karakter 

Planforslaget vurderes å ikke medføre noen nevneverdige konsekvenser ift. fjern- og nærvirkninger. Volum 

for bebyggelse er i tråd med omkringliggende bebyggelse. Ombygging, herunder fasadeendringer og evt. 

nye bygninger samt konstruksjoner skal, så langt det er mulig ift. funksjon og økonomiske rammer, tilpasses 

omgivelsene. Bygget vil bli oppgradert innvendig og utvendig, samt at utearealene tenkes gitt et løft. Dette vil 

være positivt for omgivelsene. 

6.3 Kulturminner 

Aktsomhets- og meldeplikt iht. kulturminneloven er innarbeidet i bestemmelsene.  

6.4 Trafikale forhold 

Tiltaket vurderes ikke ha innvirkning på omkringliggende veinett foruten noe økning i trafikk. Veinettet 

vurderes å ho god kapasitet. Internt i området tilrettelegger planforslaget for oppstramming av parkerings- og 

manøvreringsarealer noe som vil gi en mer oversiktlig interntrafikk og bedre trafikksikkerhet. 

6.5 Teknisk infrastruktur 

Brannvann må dokumenteres i byggesak. 

6.6 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planlagt utbygging vil medføre økte inntekter for Bodø kommune i form av skatter og avgifter. 

6.7 Interessemotsetninger 

I startfasen av prosjektet opplyste Bodø Havn om at de var i startfasen med diverse utredninger 

(godsstrømmer, terminalstrukturen, evt. ny RO-RO ved «klossen» og terminal kai nord, etc.), og kunne 

derfor ikke gi noen konkrete tilbakemeldinger på hvordan deres arealer kunne sambrukes med Løvold sine 

behov. Oppstart av planarbeid ble utsatt til det var avklart at Bodø Havn gav klarsignal til at Løvold kunne gå 

i gang med planarbeidet. Bodø havns interesser har vært ivaretatt gjennom dialog gjennom hele 

planprosessen.  

Foruten forholdet til Bodø havn vurderes konsekvensen av reguleringen for øvrige naboer og andre berørte 

som liten og det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet.  
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6.8 Avveininger av virkninger 

Planen/tiltaket er i hovedsak i tråd med gjeldende planer og omkringliggende bebyggelse. Planforslaget 

tilrettelegger for videreutvikling av et allerede etablert næringsområde og vil medføre flere arbeidsplasser og 

forutsigbarhet for både allerede etablerte bedrifter og fremtidige aktører.  Bygget vil bli oppgradert innvendig 

og utvendig, samt at utearealene tenkes gitt et løft. Dette vil være positivt for omgivelsene. 

Forholdet til Bodø havn og sambruk av arealer er i varetatt i planarbeidet og det er ikke avdekket andre 

interessemotsetninger.  

Med grunnlag i planbeskrivelsen med tilhørende geotekniske vurdering, vurderes tiltaket å være godt 

dokumentert og vurdert.  

Samlet sett vurderes tiltaket å ha flere positive enn negative virkninger for miljø og samfunn. 

 

 


