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 Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at bygningsmassen som har huset Norrøna hotell kan 

bygges om til bolig fra 2. etasje og opp. Første etasje planlegges fortsatt som en næringsetasje med dagens 

bruk. Prosjektet er tenkt å være et rimelig og sentrumsnært alternativ til øvrig boligbebyggelse som har 

vært/er under oppføring. Prosjektet ønsker å tilby små urbane leiligheter.  Øvrig del av kvartalet reguleres iht. 

gjeldende regulering, foruten at det åpnes for at del av felles uteoppholdsareal for prosjektet kan løses på 

taket til P-huset til The Storm i bakgården. 

Bakgrunnen for dette ønske er at bygget har en tinglyst servitutt som ikke tillater at det utøves 

hotellvirksomhet (døgnutleie) før etter 2026. Hybelutleie med mer enn 4 ukers varighet som er tillatt, har vist 

seg lite økonomisk drivverdig og det er et eskalerende behov for omfattende vedlikehold av 

bygningsmassen. Om noe ikke gjøres innen kort tid er det stor fare for at bygget forfaller helt. Dette er tenkt 

gjennom transformering fra hotell til bolig som vil kunne bidra med den nødvendige kapitalen slik at bygget 

kan tas vare på. 

Planen er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og er en videreføring av gjeldende 
reguleringsplan. Avviket ift. kommuneplanen er knyttet til størrelseskrav for balkonger og etablering av 
boliger i 2.etasje mot Storgata. 
  
Følgende problemstillinger har vært vurdert gjennom planprosessen og vært spesielt krevende i og med at 

fasadene mot Sandgata og Storgata er underlagt vern/bevaring: 

 Bygningsfysiske forhold; etterisolering for å oppnå gode og energieffektive boliger, samt sikre bygget 

ift. ytterliggere forringelse (vanninntrenging/frostsprengning og korrosjon). 

 Hvordan løse privat uteoppholdsareal/reetablering av balkonger.  

 Egnethet for boliger i 2 etasje knyttet til at det er barer og restauranter i underliggende etasje og 

nærliggende bygg.  

 Ivaretakelse av krav om lufting til stille side. 

 Lysforhold. 

I tillegg til forholdene i opplistingen ovenfor har byggets bæresystem og øvrig tilstand innvirket på valg av 

løsninger.   

I samråd med vernemyndighetene er en kommet frem til at renoveringen kan gjøres innenfor følgende 

rammer: 

 Bygget kan etterisoleres så lenge det ivaretar bygningens fasadeutrykk (fasaden 15-17 cm ut). Dette 

gjelder vegger, tak og takutspring. Er nødvendig for å få energieffektive boliger, samt sikre bygget ift. 

ytterliggere forringelse (vanninntrenging/frostsprengning og korrosjon). 

 Det er vurdert at det å bygge på en etasje på fløya mot Salten damp vil påvirke kulturminneverdiene 

for Norrønabygget og Salten damp på en negativ måte. For at 4 etasjen her skal kunne benyttes til 

bolig åpnes det for at det kan etableres takvindu også i del av tak som er underlagt bevaring/vern. 

 Balkonger kan reetableres der det historisk kan dokumenteres at de har vært tidligere.  I forhold til 

utførelse aksepteres at rekkverk kan tilpasses slik at liv og helse ivaretas (høyde på rekkverk). 
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 Rekkverkene kan etableres med klart glass bak spilene. Med løsningen kan opprinnelig spileavstand 

opprettholdes, samt at en løser utfordringer med lufting mot stille side der det er utfordringer med 

fasadestøy fra veitrafikken (Sandgata). For å få et helhetlig arkitektonisk uttrykk på bygget er det 

ønskelig å benytte dette på alle balkongene, dvs. også der det ikke er utfordringer knyttet til 

trafikkstøy. 

 Vindu/dør kan trekkes ned til balkong-dekket. Dette slik at balkongene også får en funksjon utover 

kun å være «staffasje» på fasaden. Dette vil gi både mere lys inn i leilighetene, samt at det forbedrer 

romfølelsen og kontakten mot gaterommet.   

Det er avklart av akustiker at støy fra barer og restauranter ikke er et problem for boligutnyttelse i 2 etasje. 

Utførte målinger viser at dekkekonstruksjoner og vegger mangler cirka 2- 5 dB for å tilfredsstille dagens 

preaksepterte ytelser for luftlydisolasjon mot boliger. Det vil dermed være behov for lydisolerende tiltak og 

det vil kunne oppnås med vanlige/anerkjente løsninger. 

Endring fra langtidsutleie (hotell) til bolig vil tilføre området flere faste innbyggere som i større grad vil 

engasjere seg i nabolag og fellesområder enn midlertidige innbyggere. Faste beboere vil også trolig i større 

grad skape større etterspørsel etter varer og tjenester i nærmiljøet enn midlertidige beboere. Dette vil bidra til 

å gjøre sentrumsområdene mer attraktive for næring, handel og tjenesteyting.  

Med grunnlag i de vurderingene som er presentert i planbeskrivelsen, med tilhørende utredninger vurderes 
tiltaket å være godt dokumentert og vurdert. Tiltaket vurderes samlet sett å gi flere positive enn negative 
virkninger for miljø og samfunn. 
 
 
  



Planbeskrivelse - Detaljregulering kvartal 22, sentrum 

 
  
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-12-15  |  Side 5 av 60  

 

 

Innhold 

1 Bakgrunn 7 

1.1 Hensikten med planen 7 

1.2 Planavgrensning 8 

1.3 Eierforhold 9 

1.4 Tidligere vedtak i saken 9 

1.5 Krav om konsekvensutredninger 9 

2 Planprosess 10 

2.1 Møter 10 

2.2 Medvirkningsprosess 10 

2.3 Innspill til planen 10 

 Oversikt over innkomne innspill 10 

3 Planstatus og rammebetingelser 18 

3.1 Overordnede planer 18 

3.2 Temaplaner 19 

3.3 Gjeldende reguleringsplaner 19 

3.4 Statlige og regionale planretningslinjer 20 

4 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 21 

4.1 Beliggenhet 21 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 22 

 Mer om Norrøna hotell 22 

4.3 Stedets karakter 23 

4.4 Landskap 24 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 24 

4.6 Universell tilgjengelighet 24 

4.7 Trafikale forhold 24 

4.8 Barns interesser 24 

4.9 Teknisk infrastruktur 24 

4.10 Grunnforhold 25 

4.11 Støy og luftforurensing 25 

4.12 Sosial infrastruktur 25 

4.13 Øvrige temaer 25 

5 Beskrivelse av planforslaget 26 

5.1 Analyser og utredninger 26 

5.2 Planområdet og planlagt arealbruk 26 



Planbeskrivelse - Detaljregulering kvartal 22, sentrum 

 
  
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-12-15  |  Side 6 av 60  

 

5.3 Bebyggelses plassering, utforming og forholdet til vern/bevaring 27 

5.4 Byggehøyder 36 

5.5 Støy 36 

 Veitrafikkstøy 36 

 Flystøy 43 

 Støymålinger- lydgjennomgang dekkekonstruksjoner og vegger 44 

5.6 Uteoppholdsareal 45 

5.7 Sol/skygge og daglys 46 

5.8 Parkering 50 

5.9 Trafikk 50 

5.10 Tilknytning til teknisk infrastruktur og avfall 50 

5.11 Planlagte offentlige anlegg 50 

5.12 Miljøoppfølging 51 

5.13 Grunnforhold 51 

5.14 Vindforhold 51 

5.15 Universell tilgjengelighet 54 

5.16 Risiko- og sårbarhet 54 

5.17 Oppsummering vedrørende bokvalitet og egnethet 56 

6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 58 

6.1 Overordnede rammer og planer 58 

6.2 Stedets karakter 58 

6.3 Landskap 58 

6.4 Gjennomføringsfasen 58 

6.5 Kulturminner 59 

6.6 Trafikale forhold 59 

6.7 Teknisk infrastruktur 59 

6.8 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 59 

6.9 Sosial infrastruktur 59 

6.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen 59 

6.11 Interessemotsetninger 59 

6.12 Avveininger av virkninger 60 

 



Planbeskrivelse - Detaljregulering kvartal 22, sentrum 

 
  
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-12-15  |  Side 7 av 60  

 

1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at bygningsmassen som har huset Norrøna hotell kan 

bygges om til bolig fra 2. etasje og opp. Første etasje planlegges fortsatt som en næringsetasje med dagens 

bruk. Prosjektet er tenkt å være et rimelig og sentrumsnært alternativ til øvrig boligbebyggelse som har 

vært/er under oppføring. Prosjektet ønsker å tilby små urbane leiligheter.  Øvrig del av kvartalet reguleres iht. 

gjeldende regulering, foruten at det åpnes for felles uteoppholdsareal for prosjektet på taket til P-huset til The 

Storm i bakgården. 

Bakgrunnen for dette ønske er at bygget har en tinglyst servitutt som ikke tillater at det utøves 

hotellvirksomhet (døgnutleie) før etter 2026. Hybelutleie med mer enn 4 ukers varighet som er tillatt, har vist 

seg lite økonomisk drivverdig og det er et eskalerende behov for omfattende vedlikehold av 

bygningsmassen. Om noe ikke gjøres innen kort tid er det stor fare for at bygget forfaller helt. Dette er tenkt 

gjennom transformering fra hotell til bolig som vil kunne bidra med den nødvendige kapitalen slik at bygget 

kan tas vare på. 
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1.2 Planavgrensning 

Planområdet er vist innenfor stiplet linje i figurene nedenfor og utgjør cirka 3,8 daa. Planområdet er 

omkranset av Hålogalandsgata, Storgata, Sandgata og Dronningens gate.  

 

 

Figur 1. Planområdet, Norconsult AS. 
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1.3 Eierforhold 

Planområdet berører følgende eiendommer:  

Gnr./ Bnr. Kommentar 

138/700 Offentlig gate. Deler av Storgata, Hålogalandsgata og Sandgata. 

138/4722 Offentlig gate. Deler av Dronningens gate. 

138/552 Dampskipsgården. Videreføres uforandret med allerede nedfelte bestemmelser. 

138/2059 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2063 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2159 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2160 Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging. 

138/2172 
Norrøna hotell. Påstående bygg ønskes tilpasset/ombygd til boligformål fra 2. 

etasje og opp. 

138/2249 
Hålogalandsgata 5. Eksisterende bolig. Videreføres uforandret med allerede 

nedfelte bestemmelser. 

138/4743 
Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging, samt 

bakgårdsareal i kvartalet. 

138/4766 
Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging, samt 

bakgårdsareal i kvartalet. 

138/4767 
Eiendom der hotell- og boligbygget The Storm er under bygging, samt 

bakgårdsareal i kvartalet. 

 

1.4 Tidligere vedtak i saken 

Planforslaget bygger på tidligere vedtatt detaljregulering for kvartal 22, plan ID 1295_01 vedtatt i 2015. 

1.5 Krav om konsekvensutredninger 

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Formålskategorien bolig i området er 

hjemlet i kommuneplanens arealdel og er utredet der. Planforslaget avviker fra kommuneplanens 

bestemmelse § 13.4.1 om at det ikke tillates boliger i 2. etasje og størrelseskrav på balkonger. Dette alene 

vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning, men støy er utredet for å kartlegge om virksomhet i 

første etasje og gatelivet vil være til sjenanse for en boligutnyttelse også i 2 etasje. 

Planen er derfor vurdert til å ikke å falle inn under kravene til forskriften. Bodø kommune som ansvarlig 

myndighet har sluttet seg til vurderingen. 
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2 Planprosess 

2.1 Møter  

Oppstartsmøte ble avholdt med Bodø kommune 06.12.2019. Saksbehandler på Byutvikling har vært Ingvild 

Gabrielsen (saksbehandler 1) og Mats Marthinussen (saksbehandler 2). 

Det har vært løpende dialog og avklaringer med vernemyndighetene i Bodø kommune og Nordland 

fylkeskommune, samt Byutvikling underveis i planprosessen.  

I møtene har ivaretakelse av kulturminneverdiene for Norrøna bygget vært særskilt diskutert, siden 

bygningen ligger innenfor område registret i Riksantikvarens NB-register med ID: «K95 Bodø sentrum BSR». 

Videre at fasadene mot Storgata og Sandgata er underlagt bevaringshensyn i kommuneplanens arealdel 

(2018) og gjeldende reguleringsplan. 

2.2 Medvirkningsprosess 

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

med brev datert 18.12.19 til offentlige instanser, naboer og andre berørte parter. Frist for å komme med 

innspill til planoppstart var satt til 31.01.20. 

Det er ikke arrangert informasjonsmøte i forbindelse med plansaken. 

2.3 Innspill til planen 

Totalt er det mottatt fem innspill til varsel om oppstart av planarbeid. Disse er redegjort og gjengitt nedenfor. 

 Oversikt over innkomne innspill 

Innspill nr. Uttalelser fra 

1 Nabo: Reidar Andersen, epost 03.01.20 

2 Fylkesmannen i Nordland 

3 Nordland fylkeskommune 

4 Statens vegvesen 

5 Avinor 

 

1. Innspill fra nabo Reidar Andersen, epost 03.01.20 

Som nabo i kvartal 22 har vi ingen merknader til de ønskede bruksendringer og fasadeendringer. 

Vi vil imidlertid påpeke en for oss uheldig reguleringsendring som bystyrets vedtak den 18.06.15 medførte og som vi 

ønsker å få nytt fokus på i det forestående planleggingsarbeidet. 

Innkjøringen til indre del av kvartalet var i tidligere regulering felles fra Hålogalandsgata til de ulike eiendommene. 

Denne er nå tatt bort og innkjøringen til Hålogalandsgata 5 er nå begrenset til bare innkjøring fra Dronningensgt. Vår 

tomts ubebygde del er for smal til at vi kan benytte våre parkeringsplasser fullt ut når inn- og utkjøringen er 

begrenset til å bare være fra Dronningensgt. 

I alle år tidligere og fremdeles benyttes innkjøring fra Hålogalandsgata til alle eiendommene i kvartalet. Det har vært 

avsatt våre 2 meter langs nordre fasade på vår eiendom og tilsvarende bredde på naboeiendommen for denne felles 

innkjøringen. Etter vår mening bør denne felles innkjøringen opprettholdes og legges inn i forslaget til 

reguleringsendring for kvartal 22.  Hvis vi blir hindret i å bruke innkjøringen fra Hålogalandsgata til vår bakgård, vil vi 
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vurdere å sette opp gjerde eller søke om ut bygging til eiendomsgrensen mot nord med de uheldige konsekvenser 

det vil få for en oversiktlig og god innkjøring for alle boligeierne i kvartalet. 

Forholdet er tidligere påpekt i våre kommentarer til Vold Arkitekters framlegg for utbyggingen av Hotel Stormen. 

Planleggers kommentar:   

Gjeldende reguleringsplan hjemler adkomst til kvartalet både fra Dronningens gate og Hålogalandsgata. 

Dette videreføres også i det nye planforslaget. Eventuell bruksrett over nabo-eiendommer for adkomst bør 

avklares privatrettslig.  

 

2. Innspill fra Fylkesmannen i Nordland 

Det er sagt at saken gjelder detaljregulering for kvartal 22, og planavgrensningen viser at hele kvartalet inngår. 

Formålet med planen er imidlertid endring for en del av kvartalet, i og med at det er snakk om å legge til rette for at 

bygningsmassen som har huset Norrøna hotell kan bygges om til boliger. 

Fylkesmannen forutsetter at gjeldende reguleringsplan, sist endret i 2015, skal endres bare for den delen av 

området som omfatter Norrøna hotell. Det må i det videre arbeidet sørges for at det i kart og bestemmelser skilles 

mellom de ulike delene av planområdet/kvartalet. 

Barn og unge 

Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 1-1 siste ledd. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging inneholder i 5a og 5b krav til fysisk utforming. Arealer og anlegg 

som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I 

nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, noe som bl.a. forutsetter at 

arealene er store nok og egner seg for lek og opphold. 

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har kommet med en ny veileder om barn og unge i plan og byggesak, 

og vi anbefaler at denne benyttes. 

Veiledning er også gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08. Tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til 

arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er 

begrenset. Mindre barn har ikke forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner, og det er derfor svært 

viktig med trafikksikre arealer og ferdselsårer.  

Planens konsekvenser for barn og unge må i det videre planarbeidet vurderes, og kravene til planleggingsprosessen 

og fysisk utforming i de rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging må oppfylles i prosjektet. Kommunen må 

også oppfylle sine forpliktelser i henhold til barnekonvensjonen.  

Støy  

Støy foreslås utredet ift. å kartlegge om virksomhet i første etasje og gatelivet vil være til sjenanse for en 

boligutnyttelse også i 2 etasje.  

Vi viser til T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging og kommunens bestemmelse i 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 § 1.7.1 Støy – boliger. Fylkesmannen har ikke oversikt over trafikkmengde i 

tilgrensende gateløp, men det fremgår av referat fra oppstartsmøte at det er gjennomført trafikktellinger fra området, 

og at data fra kartleggingen sendes til kommunen.  

Enkle overslagsberegninger basert på en antagelse om en ÅDT på 1000, fartsgrense 30 km/t, tungtrafikkandel 5 %, 

gatebredde 8 m og 4 m beregningshøyde, tilsier at fasaden vil ligge ved inngangen til gul sone.  

Basert på gjennomførte trafikktellinger og prognose for trafikkmengder bør støy fra vegtrafikk og støydempende 

tiltak utredes og angis i planen. Dersom det er boenheter som ikke får stille side, bør dette fremgå av planforslaget. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap - Klimatilpasning  

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for kommunenes, 

fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen veileder for hvordan 

klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav og lenker til en rekke eksempler. 

Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og 

reguleringsplaner. Veilederen viser også til hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet.  

Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for ulike steder i 

Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Fylkesmannen har samlet vår informasjon om 

klimatilpasning i Nordland på denne siden: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-

beredskap/klimatilpasning/  

Digitaliserte plankart  

For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at planforslaget oversendes 

i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata 

(jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 

Samordning av statlige innsigelser i Nordland  

Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 ansvar for å 

samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog 

med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før 

saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 

Planleggers kommentar:   

Reguleringsendringen har fokus på del av kvartalet som utgjør Norrøna hotell, samt at øvrige deler av 

planområdet oppdateres iht. gitte varige dispensasjoner og ift. gjeldende sosi-standard. 

Prosjektet vil etterstrebe og innfri Bodø kommunes areal- og kvalitetskrav til uteoppholdsareal. Siden bygget 

er underlagt fasadevern mot Sandgata og Storgata vil det ikke være mulig å ivareta kravene til privat 

uteoppholdsareal (balkong) ift. kravene her. Noen av leilighetene vil få balkong, men ikke i den størrelse som 

kommuneplanen krever.   

Det planlegges ikke gjennomgående leiligheter da det er naturlig å benytte eksisterende korridorløsning som 

atkomst og skille. Det er heller ikke mulig med gjennomgående leiligheter da det vil kreve betydelige 

ombygninger som igjen vil gripe inn i eksisterende bærekonstruksjoner, utfordre kravet til tilgjengelighet, etc. 

Det vil derfor være en del leiligheter som vender inn i kvartalet. For at disse ikke skal få reduserte lysforhold 

vil balkongene også her få redusert størrelse ift. kravene.  Der privat uteoppholdareal ikke kan innfris iht. 

kravene, legges tilsvarende areal til felles uteoppholdsareal. Dette løses delvis i kvartalet på tak over 

planlagt p-hus i tilknytning til The Storm og ved bistand til opparbeidelse av Nedre Torg. Det vises til kap. 5.6 

for nærmere redegjørelse av hvordan ivaretakelse av barn og unge er ivaretatt i planforslaget, 

Det er utført omfattende støyvurderinger i tilknytning til planforslaget. Det vises til nærmere redegjørelse av 

dette senere i dokumentet. 

Behov for klimatilpasning er vurdert, og tiltaket er ikke vurdert å utløse behov for særlige 

klimatilpasningstiltak.  

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

Fylkesmannens ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater tas til orientering. 
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3. Innspill fra Nordland fylkeskommune 

 

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

perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. og viser spesielt til kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling 

som bl.a. sier: 

b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 

funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter. 

 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, attraktive og 

tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 

 

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets karakter og 

identitet. 

 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av fysiske tiltak. 

 

q) Uteområder skal i størst mulig grad sikres en design med universell utforming. 

 

Denne saken berører vesentlige regionale interesser knyttet til by- og tettstedsutvikling generelt og kulturmiljøverdier 

spesielt, jf. arealpolitiske retningslinjer nevnt over og kulturminnefaglig uttalelse lenger ned. 

 

Fylkeskommunen er opptatt av at barn og unge ivaretas i planleggingen. Dette innebærer at kommunen må sikre 

god tilgang til lekearealer og andre uteområder som er sikret mot støy, trafikkfare, forurensning og annen helsefare. 

Vi ser at Storgata vurderes som et relevant areal for uteareal. Vi minner om at mindre barn ikke har forutsetninger 

for å mestre kompliserte trafikksituasjoner. Det er derfor svært viktig at det i planen sikres tilstrekkelige trafikksikre 

uteoppholdsarealer. For øvrig forutsetter vi at bestemmelser i kommuneplanens arealdel (2018) legges til grunn for 

beregningen av uteoppholdsareal. 

 

Planfaglig 

I oversendelsen går det frem at Bodø kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning 

etter forskrift om konsekvensutredninger. Støy skal imidlertid utredes i det videre planarbeidet fordi planen åpner for 

boligformål i bygningens andre etasje. Vi er enig i at støy vil være et viktig tema i denne saken. 

Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken. Fylkeskommunen ber om at dette gjøres i senere saker, fordi det gir 

fylkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere planene. Referatet bør legges ved når denne saken legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Digital plandialog 

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

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

ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og 

gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send 

planforslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no. 

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

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

§ 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming av tilgjengelige og attraktive byrom. 

• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt viktig ved 

utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal legges vekt på sårbarhet for 

klimaendringer i kommunenes ROS-analyser. 

• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til personer med 

funksjonsnedsettelser må ivaretas. 

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, reduksjon 

av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør alltid vurderes. 
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• 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. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Eksisterende bygning Norrøna hotell er i eksisterende reguleringsplan kvartal 22 (2015) planid:1295_01 regulert 

med hensynssone bevaring kulturmiljø H570_2. I bestemmelsene til planen under §5.1 er det strenge føringer på 

hva som kan gjøres utvendig på bygningen. Og det står blant annet: 

 

Bygningenes volum, hovedform og møneretning kan ikke endres. Tilbakeføring er tillatt der hvor dette ivaretar 

kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende.  

 

Det er ikke tillatt med fasadeendringer som forandrer bygningens tidstypiske karakter. Herunder stifting av 

vinduer, fasadematerialer og taktekkingsmaterialer.  

 

Originale detaljer skal beholdes, det er ikke tillatt med ny ornamentikk som bryter med bygningens stilart.  

 

Bygningen ligger også i område registrert av Riksantikvaren som NB!-område registret med ID: K95 Bodø sentrum 

BRS. NB!-registeret inneholder kulturmiljøer i byer og tettsteder med nasjonal interesse.  

 

Riksantikvaren bystrategi 2017 som er en veileder for NB!-registrerte områder inneholder informasjon om 

saksbehandlingsregler, verktøy som kan brukes for å sikre kulturminneverdier, og faglige kriterier som må legges til 

grunne når nye tiltak eller planarbeid skal vurderes. Bystrategien i sin helhet kan lastes ned fra: 

https://www.riksantikvaren.no/siste-nytt/pressemeldinger/lanserer-bystrategi/  

 

Med bakgrunn i punktene over vil det derfor etter vår vurdering være i strid med vesentlige regionale og nasjonale 

kulturminneinteresser å bygge på eksisterende bygningsmasse i høyden.  

 

I varsel om oppstart står det at det ønskes å reetablere balkongløsning slik de historisk har vært. Med bakgrunn i 

dette vil det derfor være viktig at eventuelle tilbakeføringer av fasaden gjøres på dokumenterbart grunnlag. Det er 

også viktig at fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet inkluderes i en slik vurderingen. Vi vil også 

presisere at en tilbakeføring ikke nødvendigvis er den beste løsningen i forhold til bevaring av kulturminneverdiene i 

bygningen.  

 

Dersom det er ønskelig, er fylkeskommunen positivt til å delta i et møte for å diskutere den videre prosessen.  

 

Samferdsel  

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all kollektivtrafikk 

på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende fra hjem til 

bestemmelsessted har stort fokus. Statens vegvesen har det administrative ansvaret for alt arbeid med fylkesveger 

og fylkesferjer, og avgir uttalelse på vegne av vegeier.  

 

Flere større nybygg har de seneste årene hatt stor innvirkning på fremkommeligheten til kollektivtransporten, og 

særlig Håloganglandsgata er en viktig gate for regionbusser. Vi ber om at fremkommeligheten for kollektiv tas 

hensyn til i utbyggingen, men også i anleggsperioden. 

 

Planleggers kommentar:   

Ift. ivaretakelse av barn og unge vises det til planleggers kommentar til Fylkesmannens innspill. 

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

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

mailto:plannordland@kartverket.no


Planbeskrivelse - Detaljregulering kvartal 22, sentrum 

 
  
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-12-15  |  Side 15 av 60  

 

Reguleringsendringen vil vise hensyn til estetiske forhold ved å ivareta og bygge videre på viktige 

kulturhistoriske kvaliteter, stedets karakter og identitet. De tilpasninger som er åpnet for er vurdert i dialog 

med Byutvikling og vernemyndighetene i Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. 

Behov for klimatilpasning er vurdert, og tiltaket er ikke vurdert å utløse behov for særlige 

klimatilpasningstiltak.  

Kravene til universell utforming vil ivaretas ved rehabilitering av Norrøna hotell til boligformål i henhold til krav 

i teknisk forskrift. 

Det er klargjort for påkobling til fjernvarme (jfr. tilknytningsplikt), og rehabilitert bygg tilkobles denne. 

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

etter plan- og bygningsloven. 

Tiltaket er vurdert å ikke være i strid med naturmangfoldloven. 

Fremkommeligheten for kollektiv er tatt hensyn til både i planen og vil bli tatt hensyn til i anleggsperioden. 
 

4. Innspill fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstarten av dette planarbeidet. 

 

Planleggers kommentar:   

Tas til orientering. 

 

5. Innspill fra Avinor 
1. Innledning 

Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 

datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. Etter søknad 

fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 08.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CSADR- 

DSN utgave 4. 

 

Planområdet ligger på nordsiden av Bodø lufthavn, i en avstand av ca. 1320 – 1400 meter fra 

rullebanens senterlinje. 

 

2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 

Planområdet ligger innenfor horisontalflaten som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 

restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for lufthavnen, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADRDSN. 

J.480, gjeldende 08.12.2017. Den horisontale flaten ligger på kote 58,3 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over 

rullebanen. 

 

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. 

Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 3 – 7 moh. 

 

Det må for hvert enkelt utbyggingsformål innenfor planområdet legges inn en maksimal tillatt 

byggehøyde som ikke er i konflikt med den horisontalflaten (hinderflate) for nye Bodø lufthavn, dvs. 

kote 52 moh. 
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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. 

Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse for bruk av kraner over kote 58,3 meter over 

havet før det foreligger godkjennelse fra Avinor. 

 

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 

registrering og merking av luftfartshinder: 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/ 

 

3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

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

flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 

overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 

 

BRA-krav er gitt av flynavigasjonsanlegget LOC07 med 33,2 moh 

 

Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Krav til radiotekniske vurderinger 

Dersom det skal etableres nytt bygg/tilbygg/anlegg over kote 33,2 meter over havet, skal 

tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. 

Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, 

plassering og fasaderetning. 

Ved bruk av tårnkran til oppføring av bygg og infrastruktur der bom overstiger kote 33,2 

meter over havet, skal tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk 

vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på 

tårnkranen. 

Det settes ingen krav til radioteknisk vurdering og godkjenning av mobilkran. 

Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 

vurdering av bygg/påbygg/anlegg og bruk av tårnkran. 

 

Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger). 

Bestilling sendes til: Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no 

 

Til orientering kan det være noe ventetid på å få gjennomført radiotekniske vurderinger. 

 

4. Flystøysoner 

De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026 og er beregnet av 

SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om behandling av støy i 

arealplanlegging. Flystøysonekartet er en kombinasjon av eksisterende rullebane og en planlagt 

fremtidig rullebane sør for dagens (alternativ 1). 

 

Halve planområdet ligger innenfor gul flystøysone, ved nedre grense for støysonen. Avinor 

forutsetter at Bodø kommune stiller nødvendige krav til avbøtende tiltak i tråd med gjeldende 

regelverk. 
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5. Avsluttende merknader 

Dersom overnevnte bestemmelser vedrørende høyderestriksjonsflater/hinderflater i 

restriksjonsplanen for lufthavnen (punkt 2) og krav til radiotekniske vurderinger (punkt 3) ikke 

innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme innsigelse til planen, jf. 

Plan- og bygningsloven § 5-4. 

 

Planleggers kommentar:   

Avinors forslag til bestemmelser om Høyderestriksjonsflater/hinderflater og radiotekniske vurderinger tas inn 

i reguleringsplanen. 
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Bodø inngår området i sone A indre bykjerne i bykartet.  

Følgende bestemmelser gjelder for kvartalet (utsnitt fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel): 

 

I områder avsatt til sentrumsformål tillattes forretninger, tjenesteyting, kontorer og boligbebyggelse. I 

bestemmelsenes § 13.4.1 heter det at i 1. etasje mot offentlig gate/plass tillates bare forretning/utadrettet 

virksomhet, og videre i Sjøgata og Storgata vest for Torvgata, avgrenset mot sjøen i nord og vest, tillates 

ikke boliger i 1. og 2. etasje. 

Figur 2. Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanområdet er markert med rød sirkel. Kilde: 

kommunekart.no, bearbeidet av Norconsult AS 2020 
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3.2 Temaplaner  

Planområdet er del av temaplan for kulturminner. I kvartal 22 er Saltens Damp vest i planområdet regulert til 

bevaring – kulturvern (jf. nr. 9 i figuren under). Videre er fasader for halve kvartalet satt til bevaring, og dette 

omfatter også Norrøna hotell (markert med rød linje i samme kvartal, se figuren under). 

3.3 Gjeldende reguleringsplaner 

Området omfattes av detaljregulering for kvartal 22, plan ID 1295_01 vedtatt i 2015. Tillatt bruk i den delen 

av planen der Norrøna er lokalisert er forretning, kontor, tjenesteyting og hotell. I planen er Norrønabygget 

avsatt til bevaring mot nordøst, mot krysset Storgata /Sandgata. Bevaringen gjelder fasader og takflater mot 

gate. I kulturminneplan for Bodø sentrum er det vedtatt fasadevern på hele fasaden mot Storgata og 

Sandgata.  

 

Figur 4. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. Hensynssone bevaring H570_2. Kilde: Kommunekart.no. 

Figur 3. Kartutsnitt fra Temaplan kulturminner. 
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3.4 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) 

 

 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel (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) 

 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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4 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger sentralt i Bodø sentrum, og er omkranset av Hålogalandsgata, Storgata, Sandgata og 

Dronningens gate.  

 

Figur 5.Lokalisering av planområde (med rødt omriss). Kilde: NordlandsAtlas bearbeidet av Norconsult AS 2020. 

Figur 6.Planområdet markert med gult. Kilde: Google Earth, bearbeidet av Norconsult AS 2020. 
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4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er utbygd med bolig og næring (hotell, pub, restaurant, kontor, etc.). I bakgården er det 

parkering. The Storm (kombinert bolig- og hotellbygning) er under oppføring i den sørøstlige delen av 

planområdet.  

Like nordvest for planområdet ligger Stormen bibliotek og konserthus, i øst Bodø 360 og Central Atrium, i 

sørvest Radisson Blue hotell og i sør 2 etasjers trehusbebyggelse. Tilstøtende områder består av hotell, 

bibliotek/konserthus, boliger, forretninger, kontor og bygg med kombinerte formål 

(forretning/kontor/bolig/tjenesteyting).   

Nærmeste grøntområde vil bli park- og lekeområde som er under oppføring på taket av parkeringshuset i 

kvartal 99 (ca. 150 m fra planområdet). 

 Mer om Norrøna hotell 

Bildene nedenfor viser historiske bilder av Norrøna hotell (fig.7) og slik det fremstår i dag (fig. 8 og 9). 

 

Figur 7. Historiske bilder av Norrøna hotell. 

Bygget er oppført rett etter 2. verdenskrig og er bygd i tre ulike byggetrinn i plass- støpt betong. Bygget har 

kjeller og 4 til 5 etasjer over bakkenivå, med kaldloft utført i trekonstruksjoner. Som det kommer frem av 

bildene har fasadene vært gjenstand for en mindre rehabilitering i nyere tid hvor også balkongene er fjernet. 

I dag er det pub (Piccadilly) og restaurant (Great Gandhi) i første etasje, mens det i andre etasje og videre 

opp er 98 rom som leies ut på langtidskontrakter (dvs. mer enn 4 uker).  
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Figur 8. Bilde av Norrøna hotell. Kilde: Google Earth. 

 

 

Figur 9. Bilde av nordlige hjørne på Norrøna bygget. 

4.3 Stedets karakter 

Området ligger i sentrumskjernen og grenser til blant annet Storgata (gågate) og Dronningensgate. Området 

og områdene rundt følger den typiske kvartalsstrukturen i Bodø hvor byggene danner en firkantet tilnærmet 

sluttet form med et åpent indre gårdsrom (karré).  Det er en blanding av etterkrigsarkitektur (Norrøna, Salten 

damp) og nyere arkitektur. Tre av Bodøs høyhus (360, The Storm og Radisson SAS) ligger i området.  
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4.4 Landskap  

Planområdet er tilnærmet flatt og flukter omtrent med Storgata som ligger på cirka kote +3. Mot sør stiger 

terrenget opp noe mot Dronningens gate som ligger cirka på kote +6, hvorpå terrenget stiger mer dramatisk 

videre sørover hvorpå det flater ut sør for Prinsens gate. 

Planområdet er ikke eksponert for fjernvirkninger da det er omkranset av til dels like høye eller høyere 

bygninger. 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet er del av temaplan for kulturminner. Saltens Damp vest i planområdet er regulert til bevaring – 

kulturvern. Videre er fasader for halve kvartalet satt til bevaring, og dette omfatter også Norrøna hotell. I 

kulturminneplanen er det følgende beskrivelse: «Fasaden er intakt mot Storgt. Klassisk enkelt og stramt.» 

Fasadevernet er fulgt opp med hensynssone bevaring i detaljregulering for kvartalet. 

I tillegg ligger området innenfor NB! Registrert område- det vil si liste over kulturmiljøer i byer og tettsteder i 

Norge som har nasjonal interesse. 

4.6 Universell tilgjengelighet 

Internt i planområdet ligger forholdene godt til rette for universell utforming. Norrøna hotell har atkomst med 

universell utforming fra Sandgata. 

4.7 Trafikale forhold 

Hålogalandsgata er hovedveg forbi området og fortsetter mot Sjøgata som går gjennom sentrum og til riksvei 

80. Dronningens gate er delvis stengt for trafikk (miljøgate) ett kvartal øst for planområdet. Storgata er 

gågate, og Sandgata er enveiskjørt i sørlig retning.  

Det er gjennomført trafikktelling i Sandgata, og på bakgrunn av denne er ÅDT for Sandgata beregnet til 948. 

Beregningene er beregnet med bakgrunn i 3 manuelle trafikktellinger i november (2019) 

Varelevering skjer i dag hovedsakelig fra bakgård/kjeller med innkjøring fra Hålogalandsgata.  

Området er for øvrig godt utbygget med fortau, gatebelysning og overgangsfelt, og oppleves oversiktlig for 

myke trafikanter. 

Både Dronningensgate og Hålogalandsgata er prioritert som fremtidig sykkelrute i Kommunedelplan for 

sykkel 2018-2025.  

4.8 Barns interesser 

Barns interesser i dette området knyttes i hovedsak til trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke 

trafikanter, samt forurensning fra omkringliggende trafikk. For fremtidige boliger er også barns interesser 

knyttet til avstand til leke- og uteoppholdsarealer, grønt- og friluftslivsområder samt tilgang på barnehager. 

4.9 Teknisk infrastruktur 

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

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og har tilkoblingsplikt. 
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4.10 Grunnforhold  

Planområdet er avmerket på aktsomhetskartet for forurenset grunn som Bodø kommune har utarbeidet for 

sentrale byområder. 

Planområdet ligger under marin grense og vurderes ifølge NGUs karttjenester å ha stor mulighet for marin 

leire.  

Løsmassene i planområdet er registrert som tykt lag av fyllmasse (områder med utfylling) over berg 

bestående av kalkglimmerskifer og kalksilikatgneis (hoved bergart). 

4.11 Støy og luftforurensing 

Planområdet ligger sentralt i bykjernen og er utsatt for noe støy og luftforurensning fra trafikk, og kan være 

utsatt for noe støy fra arrangementer og uteliv i Storgata. 

4.12 Sosial infrastruktur 

Planforslaget vil danne behov for tjenester som skole og barnehage. 

4.13 Øvrige temaer 

Friluftsliv: Ikke relevant for planområdet. 

Naturverdier: Ikke relevant for planområdet. 

Landbruk: Ikke relevant for planområdet. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Analyser og utredninger 

Planarbeidet bygger blant annet på følgende utredninger og analyser: 

- Bygningsfysiske vurderinger, Norrøna hotell, Norconsult 2019, RIByfy01 (jf. kap. 5.3)  

- Kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering, Norconsult 2019 (jf. kap. 5.3) 

- Norrøna Hotell, ombygging til boliger, akustiske vurderinger, Cowi 2020, A130245 (jf. kap. 5.5) 

- Norrøna Hotell, ombygging til boliger, støyskjermede tiltak, Cowi 2020, A130245 (jf. kap. 5.5) 

- Norrøna Hotell, målinger av lydisolasjon, Cowi 2019, A130245 (jf. kap. 5.5) 

- Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for kvartal 22, Outdoor Environment 

Technology AS, 2013 (jf. kap. 5.14) 

5.2 Planområdet og planlagt arealbruk 

Forslag til plankart fremgår av figuren nedenfor. Der det er regulert inn fortau er disse tilpasset slik fortauet er 

prosjektert/plangodkjent for utbygging. Disse inngår som del av fremforhandlet utbyggingsavtale i forbindelse 

med The Storm.  

 

Figur 10. 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- forretning, kontor, tjenesteyting, hotell og bolig 

(felt BKB1 og BKB2, privat eierform) 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål- forretning, kontor, tjenesteyting og hotell (felt 

BKB3, privat eierform) 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål- bolig, forretning og kontor (felt BKB4, privat 

eierform) 

- Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål- 

Parkeringshus og uteopphold (felt BAA, privat eierform) 

Nr. 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Fortau, (felt SF offentlig eierform) 

- Parkeringshus/-anlegg (felt PH, vertikalnivå 1) 

Planområdet reguleres til følgende hensynssoner iht. Plan- og bygningsloven §12-6:  

- Bevaring av kulturmiljø (H570) 

 

5.3 Bebyggelses plassering, utforming og forholdet til vern/bevaring 

Planendringen medfører ingen nye bygg innenfor planområdet. The Storm er under bygging og når det er 

ferdig er det meste av planområdet bygd ut. Det er et lite område i sør med gammel trehusbebyggelse hvor 

det er et potensiale for renovering/riving/nybygg. Eksisterende bestemmelser videreføres for dette området. 

Endringen har fokus på transformering av Norrøna hotell fra hotell til boliger fra andre etasje og opp. Første 

etasje planlegges fortsatt som en ren næringsetasje med dagens bruk. Prosjektet er tenkt å være et rimelig 

og sentrumsnært alternativ til øvrig boligbebyggelse som har vært/er under oppføring. Prosjektet ønsker å 

tilby små urbane leiligheter. Det planlegges totalt cirka 57 enheter i en miks mellom 1-, 2- og 3-roms 

leiligheter.  

Utfordringene for utformingen/transformeringen har vært knyttet til å finne gode/akseptable løsninger som 

ivaretar byggets kulturhistoriske verdi, samt det og oppnå gode kvaliteter for boligene bl.a i forhold til støy og 

lysforhold (gode bokvaliteter).  

Følgende problemstillinger har vært vurdert gjennom planprosessen og vært spesielt krevende i og med at 

fasadene mot Sandgata og Storgata er underlagt vern/bevaring: 

 Bygningsfysiske forhold; etterisolering for å oppnå gode og energieffektive boliger, samt sikre bygget 

ift. ytterliggere forringelse (vanninntrenging/frostsprengning og korrosjon). 

 Privat uteoppholdsareal/reetablering av balkonger.  

 Egnethet for boliger i 2 etasje knyttet til barer og restauranter i underliggende etasje og nærliggende 

bygg, samt gatelivet.  

 Ivaretakelse av krav om lufting til stille side. 

 Lysforhold. 
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I tillegg til vern/bevaringshensynet har byggets bæresystem og tilstand innvirket på valg av løsninger. Bygget 

er kartlagt av byggeteknisk sakkyndige og det er utarbeidet egen rapport for denne kartleggingen. 

Sammendrag fra rapporten er gjengitt nedenfor: 

Rapporten er utarbeidet som en del av et større arbeid. Karleggingen av byggverket er utført ved å samle inn 

grunnlagstegninger for så å gjøre oppmålinger for å kartlegge bæresystemet og eventuelle endringer i det. 

Tilstandsvurderingen er gjennomført ved å registrere og observere eventuelle skader eller endringer i 

byggverket sammenlignet med referansenivå. Observasjoner er så analysert og presentert i rapporten. 

Brannteknisk motstand på bærende konstruksjonsdeler i betong er vurdert. Generelt er brannmotstand for 

dekker REI 30 eller bedre, og for vegger REI 60 eller bedre. 

Tilstanden til eksisterende betongkonstruksjoner på Norrøna Hotell er generelt i bra stand, men med 

områder som bør rehabiliteres. Bæresystemet i noen deler av kjeller har vesentlig redusert tilstand som 

anbefales utbedret innen kort tid. Fasader er i tilsynelatende god stand på analysetidspunktet, men på 

fasader mot nord og øst er det tydelige tegn på tidligere utbedret skader. Det anbefales derfor å utføre flere 

målinger av fasade for å gi et representativt bilde av tilstanden. Øvrige konstruksjonsdeler er i bra tilstand, 

men stedvis påvirket av mindre skader som krever vedlikeholdsarbeid. 

For å oppnå mer energieffektive boenheter er det sett på ulike løsninger for dette. Sammendrag fra de 

bygningsfysiske vurderingene fremgår nedenfor (utdrag fra rapporten): 

Det er vanskelig å tilpasse bygningen til tekniske energikrav, da det ofte ikke er forenelig med bevaring av 

kulturminner og antikvariske verdier. Hovedregelen er likevel at alle nye tiltak på eksisterende byggverk skal 

tilstrebe å oppfylle lovens og forskriftens bestemmelser. Det vises til Byggeteknisk forskrift (TEK 17) kap.14. 

Dersom bygningen skal etterisoleres, vil Norconsult på bakgrunn av fuktsikring og energieffektivitet anbefale 

en utvendig etterisolering for bygninger av denne type konstruksjon. En innvendig etterisolering av fasaden 

vil gi fukttekniske utfordringer ved en kaldere fasade, samt kuldebroer. Det må også vurderes å rehabilitere 

eller skifte ut alle vinduene til en bedre U-verdi enn de eksisterende vinduene. 

Merk at alle tiltak på fasaden forutsetter at betongens tilstand kartlegges og rehabiliteres før isolering. I 

forkant av en rehabilitering anbefaler vi at det gjennomføres termografering av fasaden for kartlegging av 

kuldeboer. Det kan også være fornuftig å utføre en simulering av varmestrøm og fukt av 

veggkonstruksjonen. Av erfaring med eldre bygninger, anbefales det at bygningsfysikker er deltagende i 

detaljprosjektet og under utførelse. 

Etter møter med Nordland fylkeskommune og fremleggelse av illustrasjoner og perspektiver har de i brev 

datert 26.02.20 (ref. 14/9427-11) og 25.05.20 (ref. 14/9427-15) akseptert følgende løsninger/kompromiss 

mellom bevaring/vern og muligheter for å ta vare på bygget med den nye tiltenkte bruken: 

 Bygget kan etterisoleres så lenge det ivaretar bygningens fasadeutrykk (fasaden 15-17 cm ut). Dette 

gjelder vegger, tak og takutspring. Er nødvendig for å få energieffektive boliger, samt sikre bygget ift. 

ytterliggere forringelse (vanninntrenging/frostsprengning og korrosjon). 

 Det er vurdert at det å bygge på en etasje på fløya mot Salten damp vil påvirke kulturminneverdiene 

for Norrønabygget og Salten damp på en negativ måte. For at 4 etasjen her skal kunne benyttes til 

bolig åpnes det for at det kan etableres takvindu også i del av tak som er underlagt bevaring/vern. 

 Balkonger kan reetableres der det historisk kan dokumenteres at de har vært tidligere.  I forhold til 

utførelse aksepteres at rekkverk kan tilpasses slik at liv og helse ivaretas (avstand mellom spiler og 

høyde på rekkverk). 

 Rekkverkene kan etableres med klart glass bak spilene. Med løsningen kan opprinnelig spileavstand 

opprettholdes, samt at en løser utfordringer med lufting mot stille side der det er utfordringer med 
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fasadestøy fra veitrafikken (Sandgata). For å få et helhetlig arkitektonisk uttrykk på bygget er det 

ønskelig å benytte dette på alle balkongene, dvs. også der det ikke er utfordringer knyttet til 

trafikkstøy. 

 Vindu/dør kan trekkes ned til balkong-dekket. Dette slik at balkongene også får en funksjon utover 

kun å være «staffasje» på fasaden. Dette vil gi både mere lys inn i leilighetene, samt at det forbedrer 

romfølelsen og kontakten mot gaterommet.   

Perspektivene nedenfor gir en illustrasjon av de valgte løsninger. Alle perspektivene viser før- og etter tiltak. 
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Figur 11. Fugleperspektiv sett mot sørvest. The Storm som er under bygging i bakgrunnen og Salten Damp til høyre. 
Øverste bilde illustrerer hvordan bygget ser ut i dag og nederste bilde viser løsning hvor bygget er etterisolert, balkonger 
reetablert der de historisk har vært, samt at rekkverk er tilpasset dagens krav til høyde med det ønskede klare glasset 
bak spilene. Norconsult AS 
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Figur 12. Perspektiv av fasade mot Sandgata fra gatenivå. Øverste bilde illustrerer hvordan bygget ser ut i dag og 
nederste bilde viser løsning hvor bygget er etterisolert, balkonger reetablert der de historisk har vært, samt at rekkverk er 
tilpasset dagens krav til høyde med det ønskede klare glasset bak spilene. Norconsult AS 
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Figur 13. Perspektiv av fasade mot Storgata fra gatenivå. Øverste bilde illustrerer hvordan bygget ser ut i dag og 
nederste bilde viser løsning hvor bygget er etterisolert, balkonger reetablert der de historisk har vært, samt at rekkverk er 
tilpasset dagens krav til høyde med det ønskede klare glasset bak spilene. Norconsult AS 
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Figur 14. Fugleperspektiv mot sør. Øverste bilde illustrerer hvordan bygget ser ut i dag og nederste bilde viser løsning 
med reetablerte balkonger, takvindu i tak mot Storgata, samt ønsket takopplett i bakgården av fløya langs Sandgata. 
Norconsult AS 
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Figur 15. Fugleperspektiv mot øst. Øverste bilde illustrerer hvordan bygget ser ut i dag og nederste bilde viser løsning 
med reetablerte balkonger, takvindu, samt ønsket takopplett i bakgården av fløya langs Sandgata. Norconsult AS 

Som det fremgår av perspektivene i figur 15 er det ønskelig at balkongene i bakgården gis samme utførelse 

som fasader med fasadevern. Dette for å gi bygget ett helhetlig arkitektonisk uttrykk. 
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Figur 16. Perspektiver som viser nærmere glassløsningen bak spilene i rekkverket og løsning der vindu/dør føres helt 
ned til balkongdekket. Norconsult AS. 
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5.4 Byggehøyder  

Planendringen legger ikke opp til å øke byggehøyden i forhold til gjeldende regulering. 

Innenfor hensynssonene for bevaring er byggehøydene tatt ut av bestemmelser og plankartet slik de var 

bestemt i gjeldende reguleringsplan da disse hjemlet en økt byggehøyde for dagens bygninger.  

I planprosessen er det avklart at påbygg i høyden her vil forringe lesbarheten til byggets historikk i forhold til 

de ulike byggetrinnene. Tillatte høyder her er slik bygget historisk kan dokumenteres å ha vært (dagens 

situasjon), med tillegg for eventuell tilleggsisolering, samt at mindre tekniske installasjoner 

(ventilasjonshatter, o.l) tillates over eksisterende høyder.  

5.5 Støy 

Støy har vært et viktig tema og der følgende tre forhold har vært utredet: 

 Veitrafikkstøy fra Sandgata. 

 Flystøy. 

 Lydgjennomgang fra barer og restauranter i underliggende etasje og nabobygg (Salten damp). 

 Veitrafikkstøy 

Cowi har utført beregninger knyttet til veitrafikkstøy. Utdrag fra deres rapport (Norrøna Hotell, ombygging til 

boliger, akustiske vurderinger, Cowi 2020, A130245) er gjengitt nedenfor: 

Veitrafikkstøy er vurdert med utgangspunkt i foreliggende trafikktall for nærliggende byveier. Dominerende 

støykilde ved fasader for Norrøna hotell er Sandgata i øst, mens Storgata i nord er en gågate. Aktuelle 

trafikktall benyttet i beregningene fremgår av tabellen under.  

  

Beregnede fasadenivåer (sett fra krysset Sandgata/Sjøgata) er vist i figuren under. Resultatene viser at 

fasader mot Sandgata vil havne i gul støysone med Lden i størrelsesorden 57 – 59 dB for fasader til 

framtidige boliger i etasjene over plan 1. Fasader mot Storgata (gågate) og fasader på baksiden av bygget 

vil få støynivå under grenseverdien, Lden < 55 dB. Ensidige leiligheter mot Sandgata vil ha behov for 

støyreduserende tiltak for å oppnå tilgang til luftemulighet mot stille side. 
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Støyvurderingene tar utgangspunkt i at trafikken i Sandgata har døgnfordeling som for normale byveier, med 

6 % trafikkandel på natt (kl. 23 -07) i henhold til M128, veileder til T-1442. Trafikkmengde på natt i Sandgata 

vil være relativt begrenset med ca. 7 biler pr. time. Beregnet ekvivalent støynivå på natt, Ln, ved fasader 

vises i figuren under. Det vil være færre enn ti tellende støyhendelser med maksimalnivå på natt, kravet om 

maksimalt støynivå er derfor ikke gjeldende. Beregningene viser at støynivå på natt er begrenset, se figur 

nedenfor. 
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Leiligheter fra plan 3 og oppover vil ha tilgang til franske balkonger mot Sandgata. Et aktuelt tiltak for å 

skjerme støy kan være å utføre disse balkongene med støyskjermer innenfor spilerekkverket. Dette tiltaket 

kan bidra til noe reduksjon av støynivået på deler av fasaden som vender ut mot balkongene. Det kan velges 

en løsning med glass- skjermer for å gjøre tiltaket minst mulig synlig, se eksempler på løsninger i bildene 

under. 

 

Basert på innledende beregninger kan ovennevnte skjermingstiltak forventes å gi en støyreduksjon i 

størrelsesorden ca. 3 dB med 1,2 m høye glass-skjermer og ca. 4 dB med 1,4 m skjermer. Det vil si at det 

potensielt kan være mulig å oppnå tilgang til en skjermet delfasade med Lden < 55 dB fra veitrafikk for 

boliger med tilgang til fransk balkong. Nødvendig skjermhøyde for å ivareta kravet til støy ved fasadene bak 

balkonger er 1,4 m på plan 3 og 1,2 m på øvrige plan.  

Det er utført beregninger av støy med 1 m tett rekkverk ved balkong i 3. etasje, se figur nedenfor. 
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Beregningene viser at tiltak med 1 m tett rekkverk ved balkong vil gi støynivå under grenseverdien i høyden 

under ca. 1,4 m for fasaden direkte bak balkongen. For etasjer over 3. etasje vil tiltaket ha ytterligere effekt 

grunnet større innfallsvinkel fra veien. Dersom man finner en løsning med luftemulighet i denne delen av 

fasaden under ca. 1,4 m over balkong-dekket, vil det være mulig å ivareta intensjonen om å lufte mot en 

stille side.  

 



Planbeskrivelse - Detaljregulering kvartal 22, sentrum 

 
  
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-12-15  |  Side 40 av 60  

 

Rekkverket må være tett, ha en flatevekt på minst 15 kg/m² og utføres tett mot balkongdekket og fasaden. 

Dersom balkongrekkverkene skal utformes i tråd med opprinnelig situasjon av hensyn til fasadevern, vil en 

aktuell løsning være å montere transparente støyskjermer bak spilerekkverket. Denne løsningen vil gi 

tilfredsstillende støyskjerming dersom ovennevnte forutsetninger til tetthet og flatevekt ivaretas. 

Resultatene viser at det er ulike krav til høyde på rekkverk med glass i de ulike etasjene for å oppnå 

tilstrekkelig skjerming for trafikkstøy (oppnå muligheten for lufting til stille side). I forhold til helheten på 

bygget ønskes alle balkongrekkverkene utført i samme høyde. Avklares nærmere ved byggesak. 

For 2 etasje mot Sandgata hvor det ikke tillates balkonger av hensyn til kulturvernet er det utredet 

alternativer for å oppnå muligheten for lufting til stille side. Utdrag fra rapport Norrøna Hotell, ombygging til 

boliger, støyskjermede tiltak, Cowi 2020, A130245 fremgår nedenfor. I det videre trekkes kun frem alternativ 

3 (lufting via lyddempet ventil) da de andre er uaktuelle grunnet fasadevernet. 

Et tredje alternativ til ovennevnte løsninger med balkongskjermer og vinduer med lydsluser, er lufting via 

lyddempende ventiler. Eksisterende lufteløsning mot Sandgata er via spalteventiler under vinduene, se bilder 

fra innside og utside av fasaden med ventiler markert med rødt under. 
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Eksisterende spalteventiler forventes å ha begrenset lydisolasjon. En mulig løsning for å oppnå luftemulighet 
mot Sandgata uten at støynivået blir sjenerende, kan være å bygge om eksisterende ventiler til en 
lyddempet løsning. Prinsippet er å gjenbruke eksisterende spalteventil i fasaden og bygge en lydsluse på 
innsiden med justerbar lufteåpning i oppholdsrommene. Fordelen med denne løsningen, i tillegg til begrenset 
støy ved lufting, er at fasadens uttrykk opprettholdes uten inngrep.  
Lydslusen på innsiden kan utformes på ulike måter, men prinsippet er at lyden må passere et lyddempet 

kammer. Dette kan eksempelvis løses med et hulrom med lydabsorberende baffler (eks. platebiter kledd 

med lydabsorberende mineralull), se prinsipp i figuren nedenfor. 
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Det lyddempende kammeret kan enten bygges inn i fasaden (om praktisk løsbart), integreres i en eventuell 
påforingsvegg på innsiden av fasaden, eller bygges som en kasse på innsiden av fasaden. Detaljer for 
løsning bør vurderes i samråd med akustiker for å oppnå best mulig lyddemping.  
 
Det er i bestemmelsene åpnet for at denne løsningen kan benyttes for leilighetene i 2 etasje som vender mot 
Sandgata- et kompromiss mellom bevaring og det og kunne få en helhetlig utnyttelse av bygget som 
stimulerer til iverksettelse av tiltak for å ta vare på bygget og revitalisere det. 
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 Flystøy 

Med dagens flyplassplassering med tilhørende støysoner befinner bygningen seg akkurat på grensen til gul 

støysone for flystøy, se figuren under. 

 

Figur 17. Flystøysoner for Bodø lufthavn ved dagens plassering av flystripen. 

Ovennevnte flystøysoner er relevant for dagens situasjon ved Bodø lufthavn. Basert på foreliggende 

støyrapport fra SINTEF, vil imidlertid fremtidig prognosesituasjon i 2026 ha betydelig lavere flystøynivå, slik 

at bygningen forventes å havne utenfor gul sone for fly i fremtiden. Denne prognosesituasjonen omfatter at 

Bodø Lufthavn flyttes mot sørvest, samt at store deler av luftforsvarets aktivitet flyttes. Prognosesituasjon for 

år 2026 er vist i figuren under. 
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Figur 18. Flystøysoner for Bodø lufthavn etter at flystripen er flyttet mot sørvest. 

 

 Støymålinger- lydgjennomgang dekkekonstruksjoner og vegger 

For å dokumentere eventuell støy til boligene fra første etasje med bar/restaurant (Piccadilly) og nabobygg 

med barer /restauranter (bl.a Sportsbaren) er det utført lydmålinger for å avdekke om det er for høy 

lydgjennomgang fra disse i forhold grenseverdier for boliger. 

Ved befaringen/målingene kunne det ikke observeres/måles lydgjennomgang mellom Norrøna og Salten 

damp. Dette grunnet svært høy lydisolasjon via luftspalte mellom byggene. Med cirka 100 dB lydnivå inne i 

Sportsbaren var det i praksis ikke mulig å oppfatte hørbar lydgjennomgang til Norrøna. 

For Norrøna viste målingene at dekkekonstruksjoner og vegger mangler cirka 2- 5 dB for å tilfredsstille 

dagens preaksepterte ytelser for luftlydisolasjon mot boliger. Det vil dermed være behov for lydisolerende 

tiltak og det vil kunne oppnås med de rette løsningene og må dokumenteres ved byggesøknad. 
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5.6 Uteoppholdsareal  

Planområdet ligger i indre bykjerne der kravene til uteoppholdsareal er som følger, ref. kommuneplanens 
arealdel (2018): 

 For boenheter mindre enn 50 m2 er kravet 5 m2 privat og null i felles areal. 

 For boenheter større enn 50 m2 er krav 5 m2 privat og 10 m2 i fellesareal. 

 Dersom det private arealet ikke kan løses grunnet fasadevern, e.l. skal dette arealet løses i 
fellesarealet. 

 
For det private uteoppholdsarealet (balkong/terrasse) er størrelseskravet at det skal være minimum 5 m2 pr. 
boenhet og med dybde på minimum 1,5 m (ref. kommuneplanens arealdel). Kravene lar seg vanskelig innfri 
på grunn av fasadevernet mot Sandgata og Storgata. Størrelsen på disse er avklart tillatt tilbakeført slik de 
historisk har vært.  Videre er det en rekke leiligheter hvor det ikke tillates balkonger av samme hensyn. 
 
For leilighetene som vender mot bakgården vil størrelseskravet også vanskelig la seg innfri. Dette på grunn 
av bygningstekniske begrensninger (hvor stor hulltaking konstruksjonen tillater), samt det forhold at en 
balkong med stor dybde vil ødelegge for dagslyset inn til underliggende leilighet.  
 
Prosjektet legger opp til at alle leilighetene får en balkong der det er mulig. Det er markedsmessig viktig og 
viktig med hensyn til bokvalitet.  
 
Siden kravene til det private uteoppholdsarealet vanskelig lar seg innfri, kompenseres det ved at hele kravet 
(privat og felles) for alle leilighetene løses i fellesareal. 
 
Prosjektet har cirka 57 leiligheter hvorav syv av dem er over 50 m2 og resten er under. Det gir et 

uteoppholdskrav på: 50 x 5 m2 = 250 m2 + 7x15 m2 = 105 m2, totalt 355 m2.   

150 m2 av disse løses på uteoppholdsareal på tak over planlagt P-hus i tilknytning til The Storm.  Arealet vil 

være godt skjermet i forhold til støy, vind og ha gode solforhold sen formiddag og ettermiddag (se sol- 

skyggediagram i kapittel 5.7 og 5.14 ift. vindforhold). Det tenkes en broforbindelse fra dette arealet og til 

Norrønabygget. Resterende areal løses ved bidrag i opparbeidelse av Nedre Torg, se beliggenhet i figur 19. 

Den nye parken i kvartal 99 som er under bygging vil bidra positivt i forhold til uteoppholdsareal i nær 

tilknytning til boligene, videre at Storgata som er ei gågate også vil ha en funksjon som utendørs 

oppholdssted for voksne og unge. Se beliggenhet til ulike parker og byrom i figur under. 

 
Figur 19. Kart som viser beliggenheten til Kvartal 22 i forhold til Nedre Torg samt andre offentlige parker og byrom 
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5.7 Sol/skygge og daglys 

Sol-/skyggeanalyse er utført for å vise solforholdene på det planlagte uteoppholdsarealet i bakgården. Dette 

arealet vil være skyggelagt av omkringliggende bebyggelse klokken 12, men som studien viser vil forholdene 

bedre seg betraktelig utover formiddagen og ettermiddagen. Dette gjelder både tidlig sommer og tidlig høst.  

Sol-/skyggevirkning er vist på illustrasjonene under for hhv. 23.juni og 1. september kl. 1200, kl. 1500 og kl. 

1800/1700.  
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Dagslys 

Utgangspunktet for transformasjonen er å bygge om eksisterende hotellrom til små, urbane leiligheter med 

få eller ingen soverom. Bygningsmassen har en logistikk i forhold til adkomst og rømning som tilsier at 

boenhetene må etableres på hver side av en midtkorridor. Det betyr at de aller fleste boenhetene kun får 

ensidig tilgang til dagslys.  

Vi har i samråd med bygningsfysikker fått vurdert dagslysfaktoren i ulike skissemessige planløsninger. Grovt 

oppsummert kan en si at hvert eksisterende vindu mot Sandgata og Storgata gir tilstrekkelig dagslysfaktor 

for rom inntil ca. 10m2 i henhold til kravene i TEK 17. 

For leiligheter mot bakgård vil man kunne gjøre de nødvendige utsparinger som kreves for å sette inn større 

vinduer, da disse fasadene ikke er underlagt vern/bevaring. 

Mot Storgata og Sandgata vil det i utgangspunktet være tilstrekkelig å løse dagslys for soverom ved å bruke 

ett eksisterende vindu, da disse rommene vanligvis ikke overstiger 10m2. Små stuer/kjøkken vil normalt 

kunne løses ved å bruke 2 vinduer. Der dette ikke er mulig/hensiktsmessig kan man se for seg følgende 

tiltak for å forbedre situasjonen; 

 Redusere hvert enkelt romareal, tilpasset størrelsen til eksisterende vindu 

 Senke brystningshøyden (og dermed øke den totale vindushøyden) i de tilfellene hvor man re-

etablerer de opprinnelige balkongene foran vinduene 

 Tilrettelegge for god lystransmisjon i alle nye vinduer 

 Lage fleksible og transparente skillevegger mellom soverom og oppholdsrom, slik at spesielt stuen 

kan nyte dagslys fra soverommet – men også motsatt. 
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Etter vårt skjønn vil man finne gode og varige løsninger med å kombinere disse tiltakene. Det er imidlertid 

viktig at man ikke reduserer romstørrelsene i så stor grad at dette i seg selv svekker målet om å skape god 

bokvalitet.  

Resultatet av tiltakene med å senke brystningshøyden under 0,8m, samt å dele dagslys mellom ulike rom lar 

seg ikke verifisere direkte med simuleringer i henhold til TEK 17. Dagslys fra glasshøyde under 0,8m kunne 

medregnes i TEK 10, og man vet at lave vindushøyder gir godt dagslys nærmest fasaden, i tillegg til at lyset 

reflekteres tidligere fra gulvet og videre inn i rommet. 

Vi mener at tiltakene vil være gode med tanke på å transformere et bevaringsverdig bygg til boligformål i en 

urban situasjon.  

5.8 Parkering  

Ved planleggingen/utbyggingen av The Storm er nødvendig parkering for næringsdelene av Norrøna og 

Salten Damp bygget allerede ivaretatt med totalt 10 plasser i P-huset som bygges i bakgården, ref. inngått 

utbyggingstillatelse og byggetillatelse for dette prosjektet.  

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.  

5.9 Trafikk 

Varelevering skal skje fra bakgård med innkjøring fra Hålogalandsgata. 

Det er gode løsninger for de myke trafikantene med fortau rundt hele kvartalet, med Storgata som gågate. 

Det er kort avstand til alle servicefunksjoner. 

Både Dronningensgate og Hålogalandsgata er prioritert som fremtidig sykkelrute i Kommunedelplan for 

sykkel 2018-2025.  

5.10 Tilknytning til teknisk infrastruktur og avfall 

Det er lagt opp til tilkobling til eksisterende avløp. Transformasjon fra 98 hotellrom til ca. 57 leiligheter vil 

trolig redusere avløpsmengden.  

I forbindelse med byggingen av The Storm er det tilrettelagt for at Norrøna kan koble seg til ny vannledning i 

bakgården. Denne er også dimensjonert for å dekke Norrøna sitt behov for slukkevann ved eventuell brann. 

Det samme gjelder for påkobling til fjernvarme, jfr. tilknytningsplikt. 
 
Håndtering av avfall tenkes løst i kvartalet ved sambruk med The Storm sin løsning. Løsningen er allerede 
prosjektert og bygd og er dimensjonert i samråd med IRIS for å kunne ta hånd om husholdningsavfall også 
for boligutnyttelse i Norrøna. Anlegget ligger innenfor gjeldende avstandskrav via fortau med gatevarme. 

5.11 Planlagte offentlige anlegg 

Både Dronningensgate og Hålogalandsgata er prioritert som fremtidig sykkelrute i Kommunedelplan for 

sykkel 2018-2025.  

På taket av parkeringshuset i kvartal 99 (ca. 150 m fra planområdet) er det under bygging et stort offentlig 

park- og lekeområde. 
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5.12 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. 

I den forbindelse kan det nevnes at all nødvendig graving ifm. Norrøna prosjektet vil bli utført ifm. byggingen 

av The Storm, da etablering av vannledninger, fjernvarme, overflatevann/drenering, etablering av fortau, etc 

utføres ifm. utbyggingsavtalen inngått knyttet til nevnte utbyggingsprosjekt. 

5.13 Grunnforhold  

Geotekniske vurderinger ift. stabilitet skal følge søknad om igangsettingstillatelse.  

5.14 Vindforhold  

I forbindelse med planleggingen av The Storm og reguleringsplan som ble utarbeidet i den forbindelse ble 

det utført en vindanalyse. Analysen er oppsummert som følger: 

Det er utført en lokal vindanalyse i forhold til utbyggingsforslag for Kvartal 22 i Bodø, basert på de lokalt 

dominerende vindretninger fra VSV, V, N og Ø. For å klargjøre eventuelle uheldige effekter som følge 

av utbygging, er det utført vindsimuleringer både med eksisterende bebyggelse og utbyggingsforslag.  

Som forventet, vil de største vindhastighetene generelt oppstå rundt høybyggene, i de øvre randsoner 

på tak og rundt bygningshjørner. Bygningstekniske tiltak mht. store vindhastigheter i utsatte randsoner, 

vegg-arealer og takflater vil være forskriftsmessig innfesting av beslag og lignende.  

Utbyggingsforslaget medførte noe økning av vindforhold for omkringliggende bebyggelse og utearealer. 

Dette mest i form av dreining av vind og vindnedslag rundt høybygg i KV 22.  

Nedfor vises bilder fra utførte vindsimuleringer av kvartalet med høyhuset The Storm for vindretningene 

vestsørvest (VSV), vest (V), nord (N) og øst (Ø). Fargeskalaen indikerer vindhastighet nær terreng- og 

bygningsflater der rød farge angir høye vindhastigheter og blå farge lave vindhastigheter. 
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Analysen viser at det er Ok vindforhold i området hvor uteoppholdsarealet i bakgården planlegges 

basert på de lokalt dominerende vindretningene fra vestsørvest, vest, nord og øst.  Vindsimuleringene 

viser ingen høye vindhastigheter (gul eller rødt) i dette området for noen av vindretningene. 

5.15 Universell tilgjengelighet 

Kravene til universell utforming vil ivaretas ved rehabilitering av Norrøna hotell til boligformål i henhold til krav 

i teknisk forskrift. 

5.16 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. 

bestemmelser).  

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 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? 

 Planområdet ligger grenser inntil 

Hålogalandsgata som er en viktig 

innfarts åre til sentrum. Videre 

ligger planområdet sentralt i Bodø 

sentrum.  

 Hendelser på veg  Mulig 

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften  Mulig 

 

 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 

kan inntreffe på nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 

området? 

 

 Ingen spesiell risiko. 
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 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 

 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 

tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen spesielle ulemper.  

 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  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 

transportnett for gående, syklende og 

kjørende innenfor området? 

 Ingen spesielle farer 

 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.  

 Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

 Atkomst fra alle veier rundt 

planområdet og inn i kvartalet. 

Tidligere 

bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 

virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  
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5.17 Oppsummering vedrørende bokvalitet og egnethet 

I arbeidet med planleggingen av en transformasjon av Norrøna hotell til boligformål har det vært viktig å 

vurdere byggets fysiske egnethet, men også de ulike parameterne som har betydning for bokvalitet. 

Bygningsmassen er som tidligere beskrevet oppført over 3 ulike byggetrinn, men er likevel utført med god 

fremkommelighet og tilgjengelighet. Alle etasjer er etablert uten interne nivåforskjeller, det er heis, gode 

rømningsmuligheter og kommunikasjonsårer med tilstrekkelig bredde for rullestol (snusirkel). Det er utført 

faglige vurderinger av både bærekonstruksjoner, brannsikkerhet og akustikk som alle konkluderer med at det 

er fullt mulig å oppgradere bygget til gjeldende sikkerhetsnivå. Dette er avgjørende for en bærekraftig 

revitalisering av et bevaringsverdig bygg. De relativt lave etasjehøydene vil imidlertid kunne være krevende – 

men dette er etter vår vurdering uavhengig av fremtidig funksjon og formål. Boligformål (og især små 

boenheter) kan imidlertid være fordelaktig, ettersom en da normalt ikke trenger lange horisontale 

føringsveier for ventilasjonskanaler. 

For å oppnå en god og bærekraftig bokvalitet, er det mange faktorer som spiller inn; 

For å skape god trivsel og varig bokvalitet er termisk komfort viktig. Bygget er underlagt fasadevern, men 

etter god og konstruktiv dialog med både vernemyndigheter og bygningsfysiker har en kommet frem til 

akseptable løsninger for utvendig etterisolering. Dette vil forbedre bo-komforten og ikke minst redusere 

energibruken for oppvarming. Vannbåren varme vil også underbygge en fremtidsrettet klimatilpasning for en 

eldre bygningsmasse. 

Fasadevernet gir begrensninger i forhold til tilgang på dagslys ettersom fasadene har et noe begrenset 

vindusareal sammenlignet med tilgjengelig boareal. Det er derfor vurdert at små boenheter med relativt små 

rom er mest forenlig med dagens krav til dagslysfaktor. Også her har dialogen med vernemyndighet vært 

sentral, da man ved å re-etablere opprinnelige balkong-staffasje har fått aksept til å trekke vinduene helt ned 

til gulv. Dette gir en forbedring av dagslysforholdene og ikke minst romlighet og opplevelse, ved at en øker 

den vertikale synsvinkelen fra den enkelte boenhet mot de tilliggende gate- og byrommene. 

 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.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Liten risiko 

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

 Sentrumsområder hvor det samles 

store menneskemengder kan 

generelt være utsatt for 

sabotasje/terrormål. 
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Ettersom bygningsmassen har en nordøstlig plassering i kvartalet og er utført med midtkorridor, vil 

solforholdene være begrenset for den enkelte boenhet. En ønsker derfor å etablere et privat og skjermet 

uteareal sentralt i kvartalet, som en felles terrasse og samlingssted for beboerne. Terrassen vil ha gode 

solforhold fra formiddag til sen ettermiddag. Med bakgrunn i klima-analyser for nabobebyggelsen i kvartalet, 

så vil også dette utearealet ligge relativt godt skjermet mot de fremherskende vindretningene. 

Det siste punktet som er vurdert spesifikt i forhold til bokvalitet er akustikk. Akustiker har gjort interne 

lydmålinger som har gitt overraskende gode resultater, og derav en optimisme til at dagens krav til støy 

mellom boenheter kan ivaretas med overkommelige tilpasninger. Det er utført trafikktellinger i tilstøtende 

gater som grunnlag for å kvalitetssikre støynivået utenfor fasadene. Det er behov for å gjøre tiltak for å 

etablere krav til stille side mot Sandgata. Dette tenkes løst i form av glass i rekkverk der det historisk har 

vært balkonger og lyddempende ventiler i øvrige vinduer. Støynivået utenfor fasaden i 2. og 3 etasje er i 

hovedsak identisk, og ligger kun 1dB høyere i 2 etasje på hjørnet Sandgata/Storgata. Vi mener i så måte at 

også støybildet kan underbygge en forsvarlig etablering av boliger i 2. etasje. Dette er også vesentlig med 

tanke på bygningsmassen grenser til ei travel gågate. 

Bodø kommunens satsning på gode byrom- og parker som ligger bare noen få hundre meter fra bygget 

(Kv99, Solparken, etc.) skaper videre muligheter for svært gode ute- og nærområder som igjen vil bidra til 

gode oppvekstsvilkår /bokvaliteter for beboerne. 
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6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

6.1 Overordnede rammer og planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel når det gjelder arealbruk (sentrumsformål) og 

viderefører for en stor del bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. 

Som redegjort forslås endringer i bestemmelser knyttet til uteoppholdsareal, samt noen fremforhandlete 

kompromisser mellom vern og sikkerhet/funksjonalitet i fasadeløsninger (løsninger for balkonger og vinduer 

bak). Tilpasningene i fasadene er som tidligere beskrevet avklart som OK av vernemyndighetene. 

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) og tilrettelegging for økt bruk av 

miljøvennlig transport. 

6.2 Stedets karakter 

Tilbakeføring av bygget til opprinnelig uttrykk med balkonger vil tilføre stedets karakter et mer originalt og 

viktig historisk preg. Utover beskrevne endringer i fasadene mot Storgata og Sandgata planlegges det noen 

endringer i bakgården ift. takopplett, etc., men disse vil ikke være synlige for omgivelsene annet enn i 

spalten mot Hålogalandsgata og brukere/beboere i The Storm. Muligheten med takopplett var også hjemlet i 

gjeldende reguleringsplan for området. 

Omgjøring fra hotell for arbeidspendlere til bolig for permanent opphold antas i seg selv å skape mer aktivitet 

og økt byliv i denne delen av sentrum. 

6.3 Landskap 

Planforslaget vurderes å ikke medføre noen nevneverdige konsekvenser for landskapsbildet. Situasjonen er 

satt og der høyhuset The Storm som er under oppføring nok er det tiltaket som har de største 

konsekvensene ift. fjern- og nærvirkninger. 

6.4 Gjennomføringsfasen  

Norrønabygget er et eksisterende bygg og det er kun snakk om fasaderehabilitering, innvendige 

ombyggingsarbeider og takoppløft i bakgården. Det legges til grunn at utførelsen skal kunne skje med minst 

mulig påvirkning og forstyrrelse av miljøet rundt.  Dette innebærer: 

 Riggarealet minimaliseres og hvor det søkes å etablere anleggskontorer/personalrigg i leide lokaler.  

 For å unngå etablering av lagerareal legges det opp til størst mulig grad av prefabrikasjon og 

rettidige leveranser. 

 Arbeidene omfatter primært stillasarbeider og innvendig arbeider som i seg selv gir mindre 

påvirkning og forstyrrelser av omgivelsene sammenlignet med nybygg. 

 Stillasene kles med presenning slik at støv og støy til omgivelsene minimaliseres. Presenningen 

vurderes trykt med bilde i målestokk 1:1 av byggets fremtidige fasader. Dette slik at omgivelsene får 

en forsmak på hvordan de endelige fasadene vil ta seg ut. 

Storgata er en bred gågate og hvor byggearbeidene vurderes å gi minimale konsekvenser for. Sandgata er 

enveiskjørt og det tas høyde for at gata skal være fremkommelig, men med noe redusert kapasitet i perioder.  
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6.5 Kulturminner 

Forholdet til bevaring- og vern av fasadene mot Storgata og Sandgata har vært to av forholdene som har tatt 

mest tid og ressurser i planarbeidet. Rammer for renoveringen er avklart gjennom planprosessen. 

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

6.6 Trafikale forhold 

Kvartalet ligger sentralt i sentrum med det meste av servicetilbud, har god kollektivdekning (nærhet til tog, 

buss, tog, etc.) og trafikken vil foregå til fots da det ikke tenkes etablert egne parkeringsplasser (ref. tidligere 

beskrivelse). Tiltaket vurderes derfor ikke ha innvirkning på omkringliggende gatenett foruten økning i antall 

myke trafikanter.  For disse er det imidlertid gode løsninger i og rundt planområdet.  

Varelevering skal skje fra bakgård/kjeller med innkjøring fra Hålogalandsgata. 

6.7 Teknisk infrastruktur 

Ifm. planlegging og bygging av The Storm utføres i hovedsak alt av gravearbeider knyttet til teknisk 

infrastruktur.  

6.8 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

En del av leilighetene vil få tilgang til privat uteoppholdsareal på egen balkong. Pga. begrenset størrelse på 

disse vil summen av kravene til privat- og felles uteoppholdsareal løses i fellesanlegg i en kombinasjon med 

et areal på cirka 150 m2 i bakgården og ved bidrag til styrking av Nedre Torg.   Storgata som er ei gågate, 

kvartal 99 parken og Solparken som er under bygging, nærheten til byrommet ved Stormen bibliotek, moloen 

og bystranda gjør at tiltaket vurderes å ha god tilgang til areal for rekreasjon for barn, unge og voksne. 

6.9 Sosial infrastruktur 

De fleste leilighetene planlegges kun med ett eller ingen soverom, og man forventer derfor relativt få 

fastboende barn.  Det forventes derfor ikke at tiltaket vil utfordre skolekapasiteten nevneverdig. 

Det samme gjelder for barnehagedekning. 

6.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

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

6.11 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet.  

 

 

 

 



Planbeskrivelse - Detaljregulering kvartal 22, sentrum 

 
  
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-12-15  |  Side 60 av 60  

 

6.12 Avveininger av virkninger 

Planen/tiltaket er i hovedsak i tråd med overordnede planer og er en videreføring av bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan. Løsningene som er valgt, er som det fremkommer 

av dette dokumentet jobbet frem i samarbeid med vernemyndighetene og ulike fagekspertiser.  

Med grunnlag i de vurderingene som er presentert i planbeskrivelsen, samt tilhørende utredninger, vurderes 

tiltaket å være godt dokumentert og vurdert.  

Endring fra langtidsutleie (hotell) til bolig vil tilføre området flere faste innbyggere som i større grad vil 

engasjere seg i nabolag og fellesområder enn midlertidige innbyggere. Faste beboere vil også trolig i større 

grad skape større etterspørsel etter varer og tjenester i nærmiljøet enn midlertidige beboere. Dette vil bidra til 

å gjøre sentrumsområdene mer attraktive for næring, handel og tjenesteyting.  

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

 

 


