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Bodø kommune - Høring - Planprogram for Utviklingsområde Vest - 
Breivika - Bodø sentrum - Varsel om oppstart av områdereguleringsplan 
- Uttalelse fra Avinor 

 
Vi viser til Deres brev av 08.09.2017 vedrørende varsel om oppstart av områdereguleringsplan og 
høring av planprogram for Utviklingsområde Vest, Breivika i Bodø sentrum. 
 
Bodø lufthavn er fra 01.08.2016 sertifisert i henhold til EASA sitt regelverk både i forhold til 
infrastruktur og operasjonelt ansvar. 
 
Planområdet ligger nord for rullebanen på Bodø lufthavn, i en avstand av ca. 870 – 1520 meter fra 
rullebanens senterlinje. 
 

 
1. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn  
 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor den horisontale flaten, som er en høyderestriksjonsflate/ 
hinderflate i restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for lufthavnen, hjemlet i EASA-krav CS ADR-
DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480, gjeldende fra 01.09.2015. 

Den horisontale flaten ligger på kote 58,3 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen. 
 
Videre ligger planområdet innenfor den horisontale flaten til en eventuell ny rullebane, alternativ 1. 
Rullebanen vil bli liggende sydvest for dagens rullebane og erstatte den. Den horisontale flaten 
(hinderflate) for alternativ 1 ligger på kote 52 moh, og vil bli begrensende byggehøyde for 
planområdet. 
Det må legges inn maksimal tillatt byggehøyde for det enkelte utbyggingsformål i 
områdereguleringsplanen som ikke er i konflikt med den horisontale flaten (hinderflate) på kote 52 
moh. Høyderestriksjonen gjelder også for skip/rigger oppankret innenfor planområdet. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i områdereguleringsplanen:  
 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn  
Det må ikke etableres bygg eller anlegg som gjennomtrenger 
høyderestriksjonsflatene/hinderflatene (den horisontale flaten) i restriksjonsplanen for Bodø 
lufthavn, dvs. kote 52 meter over havet. 
Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 58,3 meter over havet, må tiltakshaver 
utarbeide risikoanalyse etter anerkjent standard for å fastslå om det er akseptabelt med 
hensyn til flysikkerheten. Risikoanalysen skal sendes Avinor som grunnlag til en eventuell 
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søknad om forhåndsgodkjennelse til Luftfartstilsynet. Kommunen kan ikke gi 
rammetillatelse 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: 
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner 
 
 
2. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er vurdert med hensyn til byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved Bodø 
lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 
av 27.06.2011. 
 
Planområdet ligger i all vesentlighet mellom 500 og 1500 meter fra rullebanens senterlinje. 
Byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for nye bygg, tilbygg og anlegg er da gitt av 
flynavigasjonsanlegget LOC07 med 33,2 moh. BRA-krav gjelder også for skip/rigger oppankret 
innenfor planområdet. 
 
Vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg og infrastruktur settes ingen krav til bruk av 
mobilkran. 
Skal det brukes tårnkran der bommen overstiger BRA-krav kreves radioteknisk vurdering med 
godkjent resultat. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i områdereguleringsplanen:  
 

Krav til radiotekniske vurderinger av bygg, tilbygg og anlegg: 
Alle søknader om nye bygg, tilbygg, anlegg og endring på eksisterende bygg som inkludert 
takkonstruksjon overstiger kote 33 meter over havet, skal sendes Avinor Flysikring for 
radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete 
fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning.  
Bodø kommune kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 
vurdering for byggene/tilbyggene/anleggene/fasadeendringene. 
 
Krav til radiotekniske vurderinger av kraner: 
Det settes ingen krav til radioteknisk vurdering ved bruk av mobilkraner til oppføring av 
bebyggelse og anlegg. 
Dersom det skal benyttes tårnkraner der bommen overskrider kote 33 moh, skal det sendes 
søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må 
det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Bodø kommune kan ikke gi 
igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for bruk av tårnkraner. 

 
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).  
Bestilling sendes til Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no 
 
 
3. 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). 
 

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
mailto:post@avinor.no
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Planområdet ligger i gul flystøysone, i nedre del av støysonen.  
 
I gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), punkt 3.2, er 
hovedregelen at gul støysone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å 
tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.  
I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak 
tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3. Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt 
bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer 
ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge 
samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. 
Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering 
av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille 
side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Gul flystøysone må legges inn på områdereguleringsplanen som egen hensynssone, H220. 
Kommunen bør stille krav i bestemmelsen til hensynssonen om nødvendig støyfaglig utredning. En 
utredning må ta høyde for at det sikres tilfredsstillende innendørs lydforhold samt tilstrekkelig 
uteareal på «en stille side» i tråd med retningslinjen. 
 
 
4. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte bestemmelser med hensyn til høyderestriksjonsflater/hinderflater i 
restriksjonsplanen for Bodø lufthavn (punkt 1) og radiotekniske vurderinger av bygg/tilbygg/anlegg 
og byggekraner (punkt 2) ikke innarbeides i områdereguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å 
fremme en innsigelse til planen, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Fylkesmannen i Nordland 
    





 

VEDRØRENDE PLANPROGRAM – UTVIKLINGSOMRÅDE VEST - BREIVIKA 

 

Spørsmål, kommentarer og innspill etter «folkemøte» på Molostua 8.november 2017 

SPØRSMÅL: 

 Er transformasjonen av dette området en del av en HELHETLIG, GJENNOMARBEIDET plan for 
utbyggingen av Bodø sentrum? Eller rettere sagt; fins det en gjennomarbeidet plan for byen 
der bevaring, restaurering, transformasjon og nybygging inngår?  

 Har det vært foretatt en «brukerundersøkelse» der barnefamilier har ytret ønske om å bo i 
leiligheter i høyhus på kaikanten?  

 Er det virkelig mulig å…»sikre fysisk og visuell kontakt mellom sjø og land»…   med bygg på 
inntil 9 etasjer i «fjæra»? 

 Tar man hensyn til  …»god sammenheng mellom ny og eksisterende bygningsmasse».. når 
eksisterende bygg på 3 – 4 etasjer får en høyblokk på 7 – 9 etasjer som nærmeste nabo? Det 
skal vel sikres gode sol og lysforhold også for de som bor i eksisterende bygningsmasse? 

Bebyggelse og anlegg 

Ny bebyggelse skal blant annet bygges med kvalitet og ta hensyn til naboskap og landskap. 

Mål for utvikling av sentrum 

- God sammenheng mellom ny og eksisterende bygningsmasse 

- Bevare kvartalsstruktur og viktige siktlinjer i retning nord-sør og øst-vest 

- Sikre fysisk og visuell kontakt mellom sjø og land 

- Øke arkitektonisk og estetisk kvalitet på bygningsmasse og uterom 

 

KOMMENTARER: 

 Tenk bevaring i tillegg til nybygg, ikke forkast alt «det gamle». Det som fjernes kommer ikke 
tilbake, og vi har ikke mye gammel historie igjen i Bodø sentrum. 

 Det er viktig, og klokt, å lytte til bodøværinger som har historien i ryggraden.  
 Bystranda, Pelle Molins plass, Moloen, Bispegården og Bunkeren fortjener en hyllest og 

ivaretakelse, ikke å bli som en «dråpe» i det store transformasjonshavet. 
 Vis mot til å stå på for bevaring!! 
 La byens små og store mennesker få nyte havet, fjæra, sola, stranda, gresset og moloen 

FRITT!!! 
 Kanskje kan utbygginga i Breivika bli en perle, og ikke en koloss som tilfellet er i Prinsensgate 

og Bryggeritomta…og mest sannsynlig  Meieritomta… 
 



INNSPILL: 
 

 La moloen stå urørt 
 Bevar Molostua 
 Bygg lavblokker mellom parkeringa v/Molostua. (3 – 4 etasjer) og Jakhelln båt/Bådin 
 La seilforeninga få et område til aktiviteter for barn og unge 
 Bygg fiskehall, markedsplasser, kaffebarer 
 Forleng havnepromenaden 
 Rens bystranda, tilrettelegg for «strandaktiviteter» 
 Ta vare på dikterstua og kirkegården 
 Sett opp solide treningsapparater (for gammel og ung), på Pelle Molins plass.  
 Bevar fotballøkka 
 Behold bryggeriet (Bådin) 
 Bruk TID til god og fornuftig planlegging der fokus er KONSEKVENSER  

 

Arne Rennedal 

Berit Wågønes













Fra: Erlend A. Willumsen (eaw@bodohavn.no)
Sendt: 31.10.2017 14:39:36
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: Mats Marthinussen; Per Eirik Melgård

Emne: Innspill/uttalelser saksnummer 2017/4829
Vedlegg: image001.jpg
Hei,
 
Etter avtale med saksbehandler sender jeg på vegne av Bodø Havn KF inn følgende innspill til planprogram for
Utviklingsområde Vest, datert 16.07.2017.
 
På programmets side 2, under kapittel 1.1 Bakgrunn for planarbeidet foreslås det at følgende setning (markert i
rødt) legges til på slutten av 3. avsnitt: «(…) Områdereguleringsplanen utarbeides derfor i samarbeid mellom Bodø
kommune og utviklingsselskapet Breivika utvikling Bodø AS, hvor Bodø kommune vil ivareta Bodø Havn KFs
interesser og ansvar i planområdet og sørge for nødvendig involvering i planarbeidet».
 
 
Med vennlig hilsen
 
Erlend A. Willumsen
Utviklings- og kommunikasjonssjef
Bodø Havn KF
 
Tlf. +47 75 55 10 80 (sentralbord) / +47 93 09 90 84 (direkte)
eaw@bodohavn.no
www.bodohavn.no
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Innspill ved oppstart og uttalelse til planprogram - Reguleringsplan 
for Utviklingsområde Vest - Bodø  
 
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart datert 8. september 2017, og beklager at dette 
innspillet kommer etter fristen. 
 
HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å avklare fremtidig bruk 
av området, som planlegges som en forlengelse av 
bykjernen og hovedsakelig skal benyttes til bolig, 
forretning, kontor og tjenesteyting. Planområdet er i 
oppstartsvarselet vist som på bildet til venstre. 
 
Planen skal avklare arealbruk, infrastruktur, ytterligere 
plankrav og utbyggingsrekkefølge. Den skal også legge 
rammer for utnyttelse og høyder. 
 
 
 
 

FYLKESMANNENS INNSPILL 
Planfaglige forhold 
Planstatus 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål, offentlig eller privat 
tjenesteyting, friområde, ferdselsområde i sjø og bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone. Deler av området omfattes av hensynssone for byutviklingsområde 
sentrum vest, og området ligger innenfor flystøysone. 
 
Planprogrammet 
Forslaget til planprogram inneholder etter det vi kan se henvisning til relevante føringer. Vi 
har under de enkelte fagområder noen kommentarer til forslaget. 
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Barn og unge 
Fylkesmannen er tilfreds med at kommunen i forslaget til planprogram sier at barn og unges 
interesser er et av de viktigste temaene som man gjennom planen må utrede og finne gode 
løsninger på. Forslaget til planprogram er etter vår oppfatning dekkende når det gjelder de 
vurderinger som må gjøres. 
 
Det er viktig at barn og unge gis mulighet til å synliggjøre sine interesser og medvirke aktivt i 
planarbeidet. Vi er enige i at det spesielt bør ses på konsekvenser for leke- og 
uteoppholdsarealer og legges til rette for trygge skoleveier. 
 
Forurensning 
Forslaget til planprogram beskriver at slip ble etablert i området på slutten av 1940-tallet, og 
området inneholder også industri. Dette tilsier at det i planområdet finnes forurenset grunn og 
sediment, noe som kan få betydning for planlagt fremtidig bruk. Deler av planområdet er 
også markert på kommunens aktsomhetskart for forurenset grunn. 
 
Miljøkommune.no inneholder veiledning om miljøhensyn i arealplanlegging, og vi viser til det 
som der er sagt. Det er gitt veiledning om forurenset grunn, blant annet om når temaet er 
relevant i arealplaner og om forurenset grunn i planprogram. 
 
Det fremgår ikke av forslag til planprogram hvorvidt det legges opp til utfylling eller andre 
tiltak i sjøen. Bruken av området tilsier at det vil finnes forurenset sediment, noe det må tas 
hensyn til dersom det legges opp til slike tiltak. Vi viser til miljøkommune.no om forurenset 
sediment, hvor det er gitt tilsvarende veiledning som for forurenset grunn. 
 
Friluftsliv 
Reguleringsområdet inneholder store friluftslivsområder som er viktige for byens befolkning. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen forholder seg til sin grønne plakat, hvor store arealer 
er satt i kategori 1 og omdisponering ikke må forekomme. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Fylkesmannen minner om at forholdet til havnivå og stormflo må tas opp som tema i ROS-
analysen. I denne sammenheng vises det til DSBs veileder Havnivåstigning og stormflo – 
samfunnssikkerhet i kommunal planlegging, med vedlegg. 
 
Her oppgis stormflotall og havnivåstigning inkl. anbefalt klimapåslag for norske 
kystkommuner. Av disse kan det utledes planleggingstall, som bør legges til grunn ved 
fastsetting av minste krav til nedre byggehøyde ved sjø. For Bodø kommune er 
planleggingstallene 276 (returnivå for 20 års stormflo), 298 (returnivå for 200 års stormflo) og 
312 (returnivå for 1000 års stormflo). Fastsatte minstekrav bør også tas inn i 
planbestemmelsene før planen sendes på høring. 

 
Støy 
Forslaget til planprogram slår fast at støygrenser fastsatt i støyretningslinjen T-1442/2016 
gjelder i hele kommunen. Det fremgår at støyrapport må foreligge ved utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan, eller som del av områdereguleringsplanen dersom det åpnes opp for 
tiltak uten krav om detaljregulering. 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging---NY-under-utvikling/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging---NY-under-utvikling/Forurensning/Forurenset-grunn/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging---NY-under-utvikling/Forurensning/Forurenset-sediment/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging---NY-under-utvikling/Forurensning/Forurenset-sediment/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
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Fylkesmannen er tilfreds med at planleggingen skal legge opp til at støyende virksomheter 
ikke forstyrrer bomiljøet. 
 
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»). 
 
FOSIN – Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Vi minner om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner 
(FOSIN). 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. 
For nærmere opplysninger vises det til rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, se vår hjemmeside: «FOSIN - Forsøksordning om samordning av 
statlige innsigelser i Nordland». 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Forsoksordning-om-samordning-av-statlige-innsigelser-i-Nordland-FOSIN/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Forsoksordning-om-samordning-av-statlige-innsigelser-i-Nordland-FOSIN/


Inger Nohr og Sture Pettersen 

Hundestedveien 4 

8003 BODØ        Bodø, 14. november 2017 

 

 

 

Bodø kommune 

Byplan 

 

 

Innspill – saksnummer 2017/4829  

Området som planlegges utbygd og tenkt som en forlengelse av sentrum er ikke stort og 550-
600 boliger i 5+7 etasjer blir fryktelig voldsomt på et så lite område.Vi foreslår at dette 
området i størst mulig grad blir benyttet til rekreasjonsområde for Bodøs befolkning. Moloen 
og nye kaipromenaden bør utvides til å fortsette til Pelle Molins plass og videre utover mot 
Langstranda. Dette vil bli en perle for Bodø by. Bred sykkel- og gangvei, sjøsportsenter (for 
kano/ kajakk småbåter osv), gratis parkeringsplasser og grønne lunger. Forslag til boliger med 
handel i første etasje virker meningsløst da det i dag står tomme lokaler i sentrum. Hvis det 
skal oppføres boliger bør disse ikke være høyere og helst lavere enn dagens Breivika brygge 
på 3-4 etasjer. Dette for å ikke hindre utsyn til havet og utsikt for de allerede eksisterende 
boliger i Breivika. I tillegg vil det ikke hindre at Bodø sentrum blir lagt enda mer i skygge på 
bekostning av høye hus. Det må tenkes på solforholdene og hvor viktig det er for Bodøs 
befolkning og turister å komme til sentrum og nyte dette. 

Det er planlagt for å kunne ta imot blant annet cruiseskip/hurtigrute på Langstranda i 
fremtiden og for turistene å kunne gå inn til sentrum i et flott grønt område vil være en 
turistmagnet. Ved bygging av høyhus langs strandsonen vil utsikt og nærhet til sjøen bli 
stengt. Byens unike beliggenhet mot sjøen må ikke ødelegges med ytterligere fortetting av 
høyhus i strandsonen. Dersom det er nødvendig med høyhusutbygging bør slike etableres mer 
tilbaketrekt og f.eks på arealene som frigjøres med flytting av flystripa og nedleggelse av 
flystasjonen. Etablering av nytt boligområde på de frigjorte arealene vil uansett få kort 
avstand til Bodø sentrum og til fasiliteter som er etablert/foreslås etablert med tanke på 
rekreasjon og friområder. 

Som beboer i Breivika i dag ser vi daglig innbyggere og turister som kommer for å se på 
havet og ikke minst lyset i alle årstider. Etablering av flere bygninger som ytterligere stenger 
for dette bør på alle måter unngås. Området bør heller tilrettelegges for mer bruk for turister 
og som rekreasjonsområde for byens befolkning. Byen må for fremtidene vise det flotte vi har 
og nærheten til havet med kanskje fisketorv, restaurant og toaletter.  



Veistruktur og parkeringsforhold er i dag overbelastet i området. Ved større utnyttelse av 
området må i det minste parkering for beboere og gjester ivaretas på egen tomt og aller helst i 
egne parkeringsetasjer. 

De historiske plasser som Bispegården og området vest for den, samt bispehaugen bør ikke 
røres. 

Utbygging av området her må sees i sammenheng med ny by – ny flypass og vi anbefaler på 
det sterkeste behandling av omregulering utsettes for at alt skal sees under ett for dette 
historiske veivalg for Bodø kommune. 

NY BY – NY FLYPLASS – hentet fra hjemmesidene til Bodø kommune 

Beslutningen om hvor på Bodøhalvøya, Bodø- og Saltenregionens nye flyplass skal etableres, 
er et nasjonalt strategisk veivalg for vekst og verdiskaping i et nordområdeperspektiv. 

Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og 
miljøvennlig fremtidsby i nordområdene - i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også 
en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en 
av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen. 

Denne unike muligheten har oppstått fordi dagens rullebane bygget i 1952, må skiftes ut innen 
få år og den nye rullebanen kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke bygges på dagens 
plassering. 

Dette er en investering som må gjøres uansett og ligger allerede inne i Avinors 
investeringsplan. 

I tillegg har stortinget besluttet at Bodø Hovedflystasjon skal legges ned etter over 60 år med 
kampflybasedrift. Dette åpner for muligheten til å bygge den nye flyplassen lengre bort fra 
byen, og frigjøre verdifulle arealer midt i sentrum, for by- og havneutvikling i et 50-
100årsperspektiv. Salgsinntektene for arealene representerer også en stor merverdi for Staten 
og storsamfunnet. 

Den nye flyplassen er en samfunnsnyttig samferdselsinvestering for vekst og utvikling av 
Bodø- og Saltenregionen, Nordland og landsdelen, men også en avgjørende 
grunnlagsinvestering for fremtiden og utviklingen av det nye Bodø. 

En langsiktig flyplassløsning for sivil luftfart i Bodø- og Saltenregionen er et nasjonalt 
samferdselsprosjekt, et by- og regionsutviklingsprosjekt og et klima- og miljøprosjekt. 

Når de enorme arealene frigjøres åpner det for mulighetene til å teste og utvikle nye metoder 
for byutvikling, smart-teknologiske løsninger innenfor energieffektivitet, transport og miljø. 
Det åpner for en unik mulighet for og å samle vei, bane, kjøl og flyplass i et og samme 
område midt i en av nordområdenes største byer. Vi skaper verdens smarteste by, når vi 
bygger ny flyplass. 

 

 



"Verdens smarteste by" 
Sammen skaper vi verdens smarteste by, når vi bygger ny flyplass. Visjonen er altså ikke å 
bygge en ny flyplass. Det må vi gjøre uansett. Visjonen er heller ikke å bygge en ny by. Får vi 
tilgang til arealene, kan bygge nybyen på flyplassområdet. Visjonen er å bygge verdens 
smarteste by. Det handler altså om hvordan vi bygger den nye byen, i tiårene som kommer.  

Hvorfor bli smart og hva er egentlig smart 
by?  

Mer enn halvparten verdens syv milliarder 
mennesker på bor i byer, og stadig flere flytter 
til byene. Dette har ført til at byene bruker 
veldig mye energi og slipper ut mye 
klimagasser. Nesten to tredjedeler av verdens 
energibruk skjer i byene. Tanken om smarte 

byer handlet til å begynne med behovet for å få byene til å bruke mindre energi og slippe ut 
mindre klimagasser. Det handler fortsatt om det, men i dag handler smarte byer om mye mer 
enn dette. 

Det handler like mye om hvordan vi bygger, former og utvikler byene våre. Om hvordan vi 
kan skape grønne byer uten bilkøer og med miljøvennlig oppvarming. Byer vi kan trives i. 
Byer formet av oss som bor i dem, slik vi vil ha det for å kunne trives. Hvor vi vil skolene, 
jobbene, idrettshallen skal ligge? Om det skal være mulig å gå fra jobb og hjem og ikke ha 
behov for biler? 

Det handler om å bruke teknologi for å skape smartere løsninger som gjør at vi kan velge å 
gjøre ting mer miljøvennlig og tryggere. Apper som gjør at vi velger korteste vei dit vi skal 
når vi kjører bil, bysykler, elektriske biler, elektroniske veiskilt som forteller deg at du kjører 
for fort eller at det blåser for mye på brua til at det er trygt å kjøre over, sammenhengende 
sykkelveier som gjør at du kan sykle hvor du vil uten å risikere å bli påkjørt, gjenbruk og 
resirkulering. Eksemplene er mange. 

Summen av alle små og store smarte løsninger som gjør byene bedre å bo og leve i for oss 
mennesker, og som gjør at vi tar vare på miljøet på en ordentlig måte – det er de som gjør oss 
til en smart by.  

Smart byer handler altså både om hva vi kan gjøre i dag for å bli mer menneske- og 
miljøvennlig byer, men også om hvordan vi planlegger for fremtiden. 

Vi kan ikke bli smart om 10 år - vi må begynne i dag 

Skal vi visjonen om å bli verdens smarteste by bli virkelighet, kan vi ikke vente til vi får 
tilgang til å bygge på flyplassområdet. Vi må begynne i dag. Ny by - ny flyplassprosjektet 
har skapt visjonen og skal ta den med seg i alt sitt arbeid, men særlig i forbindelse med 
prosjektmålet om å utvikling en strategi for fremtidig arealbruk. Strategien skal gi noen 
overordnede føringer for forvaltningen av området, og skal bygge på ideene vi samler 
undervei i prosjektperioden. Starategien overleveres bystyret høsten 2017 og vil være et viktig 
grunnlagsdokument for en fremtidig kommunedelplan for området. 



Men arbeidet med å bli verdens smarteste by må begynne i dag, i dagens by. Derfor er det 
startet opp et arbeid med å etablere et Smart City-prosjekt med foreløpig arbeidstittel "Smart 
Bodø." Det og mer detaljer om hva en smart by er, kan du lese mer om her. 

Visjonen 

Når vi har en unik mulighet til å få frigjort enorme areal midt i en raskt voksende by, må vi 
har ambisjoner om å utnytte det på en best mulig måte for byen og storsamfunent. 

Bodø er en av landets raskest voksende byer. 
De siste 15 årene har vi i snitt vokst med 1.3% 
i året. Til sammenligning har Oslo, i samme 
periode, hatt en vekst på i snitt ca. 1.7% i året. 
Oslo er Europas raskest voksende by. 

Vekst er positivt, men stiller store krav til god 
samfunnsplanlegging 

Bodøs rammebetingelser 
for planlegging og utvikle byen har vært 

dominert av flystøy (rødt), jordvern (turkis) og markavern (gult.)  

Med de begrensingene Bodø har hatt, har Bodø 
utviklet seg som en båndby, med en korridor 

som strekker seg omtrent 5 kilometer nordover 
og en korridor omtrent 10 kilomter østover. På 

tross av dette er Bodø fortsatt et ganske 
komapakt by. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Inger Nohr og Sture Pettersen 
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Uttalelse - Varsel om oppstart og høring av planprogram for Utviklingsområde 
Vest, Breivika, Bodø, Bodø kommune, Nordland 
Kystverket viser til oversendelse av «oppstart og høring av planprogram for 
utviklingsområde vest, Breivika» i Bodø by. Området er gjennom kommuneplanens 
arealdel 2014-2026 definert som et av to utviklingsområder. Eksisterende næringsområde 
skal transformeres til kombinert byggeformål med hovedsakelig bolig/forretning/kontor og 
tjenesteyting. Området er båndlagt med krav om områderegulering etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Gjennom et felles utviklingsselskap vil kommunen og 
private eiere i området utvikle eiendommene i området. 
Kystverket har vurdert varsel om oppstart og høring av planprogram. Utgangspunktet for 
vårt svar er vår rolle med ansvar for sjøsikkerhet og fremkommelighet på sjø, og konkret i 
Bodø havn som eier av moloen som er omfattet av områdereguleringen.  
Planområdet for områderegulering er større en området som er omfattet av tiltak. I 
tiltaksområdet vil det være av betydning hvilke type tiltak det er snakk om, og hvordan 
utforming av tiltaket blir. Kystverket vil være opptatt av at tilkomsten til moloen 
opprettholdes slik at reparasjoner kan utføres. En eventuell fylling og etablering av 
promenade må ta høyde vær og vind. I dårlig vær er det overskylling av dagens molo, og 
en slik promenade vil være værutsatt. Det anbefales at slike vurderinger tas inne i en risiko 
og sårbarhetsanalyse. Andre effekter som endrede strømforhold vil også ha betydning. 
Kystverket vil vurdere saken mer inngående når endelig planforslag foreligger. 
      

Med hilsen 
 
 
 
Fridtjof Wangsvik 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Nordland
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Kommentar fra LUKS til saksnummer 2017/4829: 
Områderegulering for Utviklingsområde Vest/Breivika. 
 
Det må i områdereguleringen komme inn sterkere føringer vedrørende nødvendig adkomst 
for vareleveringsareal samt adkomstveier til varemottak, flyttebiler, brannbiler osv.  
Videre må varemottaksareal sikres slik at disse ikke kommer i konflikt med kollektivfelt, 
sykkelfelt etc., samtidig må det sørges for at varemottakene ikke gir unødig støy som 
påvirker boligene. Kommunen har plikt til å ivareta alle brukere, også sjåførenes 
arbeidsmiljø under planleggingen. Planen må ta inn myndighetskravene til dokumentasjon 
på oppfyllelse av krav regulert i Plan- og bygningsloven med forskrifter. 
 
Enten i TEK 10 
- § 8-5 Generelle krav til gangatkomst og ganglinjer 
- § 8-8 Kjøreadkomst,  
- § 8-9 Parkering og annen oppstillingsplass,  
- § 12-14 Varemottak. / i TEK 17 er kravet regulert i § 2-20 i arbeidsplassforskriften. 

 
Eller i TEK 17 
- § 8-4 omhandler generelle krav 
- § 8-8 og § 8-9 omhandler bl. a. kjøreadkomst 
- § 12-1 første ledd omhandler planløsning tilpasset byggverkets behov, herunder også         

varemottak.  Se også Arbeidstilsynets arbeidsplassforskrift § 2-20. 
 

Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha 
frihøyde 4,5m, samt ha en minimumsbredde på 3,2m., da dette er bilens bredde inklusive 
speil. Krav som ligger i TEK skal ivaretas på lik linje med kravene til universell utforming 
IK-Mat forskriften må følges hva gjelder ubrutt kjølekjede. 
For ordensskyld minner jeg om Arbeidstilsynets regler om avstand fra 
biloppstillingsplass/varemottak til varenes plassering ikke må overstige 50m, denne 
transportveien må være fri for snø og is. 
I bransjens egen standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden 
inneholder offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer. 
BVL og HMS beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider. 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 
  

 
Fagsjef logistikk  
Pb 493 Sentrum 
0105 Oslo 
Besøksadresse: 
Prinsensgate 1 
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no 
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Kommentarer til Saksnr. 2017/4829

Det antydes opp mot 550-600 boenheter på området. Når vi vet at antall boenheter i Panorama / Hammarn ligger betydelig lavere,
virker dette skremmende. Utbygger bruker honnørord som barnevennlig, miljøvennlig og kulturvennlig for å sjarmere byråkrati og
politikere. Erfaringen med utbygging her i byen er at utbygger ønsker mest mulig høyde på et definert areal.
Som motvekt ønsker innbyggerne i Bodø at folkehelse og trivsel skal løftes fram. Moloen er et av Bodøs viktigste friområder. Det gir
mosjon og sosial opplevelse.
Signalene fra kommunen i folkemøtene var lovende med henblikk på reservasjoner mot økonomiorientert utbygging. Her vektlegges
grunnforhold, siktlinjer, høyde og infrastruktur.
Det foreligger reguleringsplaner/regelverk. Kommunen og politikerne må ikke forledes til dispensasjoner. Byplansjef har en i overkant
dragning mot byfortetting/høyhus.
Politikerne må være seg sitt ansvar bevisst. Holdninger og vedtak vil påvirke senere valgresultat.

Med vennlig hilsen

Nora Frydendal Hoem
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Innspill - Områdeplan med planprogram - Utviklingsområde Vest - Bodø 

kommune   

Viser til oppstartsmelding for områderegulering med forslag til planprogram for Utviklingsområde 

Vest. Planområdet er ett av to områder i sentrum av Bodø som gjennom kommuneplanens arealdel 

2014-2026 er definert som utviklingsområder.  
 

Hensikten med planen er å avklare fremtidig bruk av området, hvor det hovedsakelig skal legges til 

rette for bolig, forretning, kontor, og tjenesteyting. I overordnet plan er det konkludert med at 

området egner seg til transformasjon fra næringsområde til bebyggelse med fortetting, bl.a. fordi 

dagens utnyttelse er lav. Nytt formål skal gi en mer sammenhengende bolig- og bystruktur med 

gangavstand til bykjernen. Avgrensningen av planområdet er gjort større enn selve 

utviklingsområdet for å oppdatere planverket og for å få til en helhetlig utvikling, spesielt knyttet til 

en eventuell forlengelse av havnepromenaden/kyststi fra Molorota til Pelle Molins Plass.  
 

Kommunen har vurdert at områdeplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning, men finner det 

allikevel hensiktsmessig å utarbeide et planprogram for å belyse viktige tema som skal ivaretas i 

planarbeidet. 

 

Vi beklager at vårt innspill kommer noe etter fristen. 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill til 

varsel om oppstart og uttalelse til forslag til planprogram:  

Forholdet til regional politikk 

I gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland er det uttalt klare mål for 

arealpolitikken i perioden. I planprogrammet viser kommunen til fylkesplanens arealpolitiske 

retningslinjer i kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling, 8.4 Næringsutvikling og 8.6 Klima- og 

klimatilpasning. Fylkeskommunen er enig i at disse retningslinjene er relevante for 

Utviklingsområde Vest og er tilfreds med at kommunen legger vekt på disse i planarbeidet. Vi vil 

imidlertid fremheve følgende arealpolitiske retningslinjer som etter vår vurdering er av tilsvarende 

betydning for det videre planarbeidet: 

 

Kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

https://www.nfk.no/_f/p34/i8088324b-7fc7-4cfa-8482-266b805c2b2c/fylkesplan_for_nordland_2013_2025.pdf
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b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 

Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging.  

 

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å 

ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena. 

 

Videre viser Nordland fylkeskommune til kap. 8.5 Kystsonen som bl.a. sier:  

 

c) Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, fiske, 

akvakultur og natur- og friluftsområder. 

 

h) Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og 

naturopplevelse. Viktig naturmangfold skal ivaretas. 

 

Det er registrert større sammenhengende forekomster av skjellsand i deler av planområdet i sjø. 

Dette er en svært viktig naturtype som har betydning for en rekke arter. Skjellsand regnes også som 

en ikke-fornybar ressurs. Vi ser at avgrensingen av planområdet er gjort større enn selve 

utviklingsområdet, men så lenge planområdet omfatter skjellsandforekomsten mener vi likevel at 

utredningen bør ta for seg dette temaet. Dette spesielt med tanke på en eventuell utfylling i sjø. 

 

Innenfor planområdet er to kartlagte friluftslivsområder som er vurdert som svært viktig, 

henholdsvis Breivika lekeplass og Moloen. Vi ber kommunen ivareta disse i planarbeidet. 

Forslag til planprogram 

Rammer for planarbeidet 

Kommunen har i planprogrammet redegjort for rammer og premisser for planarbeidet. Det vises 

bl.a. til pågående rullering av kommuneplanens arealdel som foregår samtidig med planarbeidet. 

Den nye kommuneplanen vil kunne gi endrede føringer for planarbeidet og tiltak i planområdet. 

 

Organisering og medvirkning – framdrift 

Når det gjelder medvirkning legger kommunen opp til en aktiv og inkluderende prosess som skal 

sikre at alle grupper får ta del i planprosessen. Dette er etter Nordland fylkeskommunes vurdering et 

gjennomtenkt og bra opplegg for medvirkning, og i tråd med intensjonene i plan- og bygningsloven.  

Kunnskapsgrunnlaget 

Friluftsliv 

I kapittel 3.1 i planprogrammet redegjør kommunen for aktuelle problemstillinger og 

utredningsbehov, hvor flere relevante tema er listet opp. Her savner vi imidlertid temaet friluftsliv 

og ber kommunen ta inn dette temaet i den videre utredningen. Nordland fylkeskommune har i 

samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivskartlegging. Vi ber om at dette 

kunnskapsgrunnlaget legges til grunn i den videre utredningen av temaet friluftsliv. 

 

Vannforvaltning 

Vi viser til regional plan for vannforvaltning, hvor det er satt miljømål for vannforekomstene i 

fylket. For de fleste vannforekomster er det satt et mål om god økologisk tilstand innen 2021. Vi ber 

Bodø kommune om å innhente informasjon om karakteriseringen (risiko- og påvirkningsanalyse) 

for den berørte vannforekomsten, og ta hensyn til dette i kommunens videre planlegging. Denne 

informasjonen finnes på vann-nett/portal. 

https://www.nfk.no/tjenester/miljo/friluftsliv/kartlegging-av-friluftsliv/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/plandokumenter1/forvaltningsplan-for-vannregion-nordland-og-jan-mayen/
http://vann-nett.no/portal/
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Når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre 

at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes, skal vannforskriften § 12 vurderes. Det er 

ansvarlig sektormyndighet (her kommunen), som har ansvaret for å gjøre en slik vurdering. Klima- 

og miljødepartementet har laget en veileder til bruk av paragrafen, som finnes her. 

 

Vi ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet. 

 

Generelt om god planlegging 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  

 

 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. 

 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 

og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der 

barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.  

 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.  

 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  

Det fremgår av forslag til planprogram at vernestatus for eksisterende bevaringsregulerte 

kulturminner innfor planområdet skal videreføres. Dette gjelder bispegården og bispebunkeren. 

Vernebestemmelser skal videreføres, og området rundt bunkeren skal ikke bebygges.  

Det bør vurderes om gjeldende vernebestemmelser er de mest relevante, eller om de bør tilpasses 

bedre til de aktuelle kulturminnene innenfor planområdet. Dette gjelder bl.a. bestemmelsene knyttet 

til takhøyde på tilbygg og trappe-heishus. Henvisningen til kulturminneloven i gjeldende 

bestemmelser blir misvisende, siden de aktuelle kulturminnene ikke er fredet etter 

kulturminneloven.  

Planprogrammet legger opp til at det skal redegjøres for forhold som er av betydning for byen som 

kulturmiljø; hvordan ny bebyggelse i planområdet forholder seg til eksisterende bebyggelse i og 

utenfor planområdet, fjernvirkning, siktlinjer og forholdet til sjøen mv.  

Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet utover ovenstående, og vil avgi endelig uttalelse 

når planforslag foreligger. 

 

Det vises til egne uttalelser fra Sametinget og Tromsø Museum – Universitetsmuseet om 

henholdsvis samiske kulturminner og kulturminner under vann. 

https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/11/Veiledning_vannforskriften-paragraf_12_KMD_23.02.2015.pdf
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Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Ole-Martin Axelsen 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for Utviklingsområde 

Vest - Bodø kommune 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram datert 08.09.2017. Vi 

beklager sein tilbakemelding. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom- 

og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas 

hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forlengelse av bykjernen og skal hovedsakelig 

benyttes til bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. 

NVEs innspill 

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) kan deler av området på land bestå av 

marin strandavsetning. Vi har ikke kjennskap til avsetningene i sjøarealet. Dersom det planlegges ny 

bebyggelse eller utfyllinger i sjø på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. En slik vurdering av de geotekniske 

forholdene vil kunne legge premisser for bygging innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på at 

plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn 

til, og at dette skal foreligge før reguleringsplan vedtas. Grunnforholdene må vurderes i samsvar med 

sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred som finnes på vår hjemmeside www.nve.no. 

 

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.nve.no/
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Havnivåstigning 

Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring er det gitt en 

anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste hundre år. NVE anbefaler at ny 

utbygging bør ta hensyn til beregnede stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år. I henhold 

til TEK17 skal det tas utgangspunkt i 200-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 2 og 1000-års flo for bygg i 

sikkerhetsklasse 3. 

Vassdrag, skred i bratt terreng og energianlegg 

Planområdet berører ikke vassdrag, skredfare i bratt terreng eller energianlegg. 

Generell informasjon 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser oppdatert informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg 

innenfor det aktuelle planområdet.  

 NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan disse interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan kan være et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert.  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

NVE vil av kapasitetshensyn prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 

faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs 

bistand og verktøy i arealplanleggingen.    

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det være beskrevet hvilke vurderinger som er gjort og gå tydelig fram hvordan 

hensynene er innarbeidet i planen. Det er viktig at alle relevante fagutredninger innen NVEs 

saksområder er vedlagt og at det fremgår tydelig av høringsbrevet hva en ønsker bistand til i den enkelte 

saken. Vi ber om at plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

 

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

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
mailto:rn@nve.no


Fra: Ragnar K. Breckan (rbreckan@online.no)
Sendt: 19.11.2017 22:36:20
Til: Mats Marthinussen
Kopi: styret@moloveien2.no; rbreckan@online.no

Emne: ad Planprogram for Utviklingsområde Vest
Vedlegg: 
God aften,
 
Jeg ønsker med dette å gi mitt innspill til planene om å bygge ut området mellom Molorota og Pelle Molins plass. Som
eier av leilighet i tredje etasje i Moloveien 2A med utsikt rett på dette området er jeg bekymret for ny høy bebyggelse
som vil blokkere for den flotte utsikten. Jeg håper kommunen kan ivareta siktlinjer som bevarer det meste av den den
utsikten vi har i dag, og som var en viktig årsak til at vi flyttet hit i 2014.
 
Videre foreslår jeg at det foretas en vindanalyse for dette området, noe jeg ikke kan se at har blitt gjort til nå. Om det blir
7 etasjer høye bygninger på hver side av Moloveien kan det jo i verste fall dannes en vindtunnel langs Tolder Holmers vei
‐  Molobakken ‐ Moloveien og gjøre det fine området ved kaiene for vindfullt til å oppholde seg på. Kanskje kan med
avtrappende bygningshøyder være en løsning. Jeg vil legge til at det må foretas grundige undersøkelser av
grunnforholdene i gjeldende område.
 
For øvrig støtter jeg innspillene fra styrene i Moloveien 8 og Moloveien 6.
 
Mvh
Ragnar K. Breckan
Beboer i Moloveien 2A leil 303
90692052                                                                                                                                                                                                                                           



Fra: Johnny Johannessen (johnny.johannessen@rema.no)
Sendt: 10.11.2017 13:29:20
Til: Mats Marthinussen
Kopi: Thomas Brede Johansen

Emne: Innspill planprogram vedrørende Utviklingsområde Vest
Vedlegg: image001.png;image002.png
Hei Mats
 
Viser til prosess og arbeid med planprogram for «Utviklingsområde Vest». På vegne av REMA Franchise Norge AS
og vårt regionskontor i Bodø kan vi da her gi følgende inspill;
 
Vi ser at det aktuelle området vil innebære et større antall boliger i et område av byen der det allerede er
handelslekkasje hva angår dagligvarehandel. Dagligvare er et av få primærbehov som alle mennesker har behov
for en daglig tilgang på. Tar en med seg aspektet som satsning på miljø/transport betyr det at en må tilrettelegge
for tilgang på dagligvare i både etablerte og nye utviklingsområder. Vi tenker da ikke at en skal tilrettelegge for
store næringsarealer med flere aktører som igjen skaper handelstrafikk til området. Vi tenker da heller ikke at det
skal etableres store parkeringsarealer. Vi tenker her mindre butikkarealer som kan gi beboere og ansatte i
umiddelbar nærhet et tilbud om å kunne få dekket det grunnleggende daglige behovet for dagligvarer. Typisk bør
det da være lokalisert innenfor et slikt område at det møter inn/utfart der denne er godt knyttet sammen med
bussforbindelse og gang‐/sykkelvei. Dette slik at en kan treffe på de som velger å ta buss hjem og som da kan
handle på vei mellom busstopp og hjemmet, likeså de som arbeider i området og som evt tar buss hjem fra
arbeidet – ser man at man kan dekke behovet for å handle enkelt i kombinasjon med offentlig transport, og likeså
om man går/sykler, så kan det være med på å velge å prioritere bort det å sette seg i bilen for å kjøre ut av området
for å handle, evt det å kjøre bil til/fra jobb. Det er ellers alltid en utfordring å få til trygge og gode løsninger på
vareleveranse til butikk i by. Det er lite ønskelig om slike store kjøretøy må inn i boområder.
 
Med bakgrunn i dette er vårt innspill at man her bør tilrettelegge for at man kan etablere et næringsareal for
dagligvare på inntil 1000 kvm bta i tilknytning til innkjøring til området, og da med tett kobling mot buss‐stop,
gang‐/sykkelvei og med trygge og gode løsninger for vareleveranse.
 
Ta gjerne kontakt ved evt behov for utdypelse/mer informasjon.
 

Med vennlig hilsen
Johnny Johannessen
Daglig leder
 
+47 47485698 | johnny.johannessen@rema.no  |
https://www.remaetablering.no/

          REMA Etablering Nord AS
     
 
          Sjølundvegen 7, 9016 Tromsø
          Postboks 2013, 9265 Tromsø

 
 
 

Fra: Bodø Båtforening [mailto:post@bodobat.no] 
Sendt: torsdag 2. november 2017 10.42
Til: RogerJJohansen@gmail.com; bjorndypvik@gmail.com; stigkr@online.no; kjell@gigante.no;
btzahl@hotmail.com; madani2@frisurf.no; libbab@online.no; hans.nilsen@itet.no; hoglia64@signalbox.no;
martin.finstad@riksrevisjonen.no; mka@intune.no; ola.k.mikkelsen@nord.no; martin.steinholt@nrk.no; ak‐
wj@hotmail.com; jim.andre.berger@gmail.com; rogerkristiansen@hotmail.com; roy.lieng@coop.no;
rogerlund74@hotmail.com; olator@nfk.no; svee4@online.no; per.a.berg@trelleborg.com;
ronny.aspevold@gmail.com; magbakdal@gmail.com; staale@dips.no; arthur@abelsen.no;
olebjornnikolaisen@gmail.com; Terje.Jorgensen@bodo.kommune.no; jorwit@vgs.nfk.no;
paul.edvindsen@gmail.com; trond.skaugvoll@hent.no; jok‐m@online.no; sttorst@gmail.com;
soren@naringsutvikling.no; arneholm@online.no; ulf.stormer@yahoo.no; paul.kristian.svendsen@nsb.no; johan‐
ste@hotmail.no; esskar@broadpark.no; gcharles@online.no; salten.utvikling@gmail.com; b‐siv2@online.no;



arnfst@gmail.com; torun.andreassen@gmail.com; jim‐roger@live.no; b‐a.lund@online.no;
paul.martin.strand@nlsh.no; Thomas Brede Johansen <thomas.brede.johansen@rema.no>; erlend@dx.no;
arnfinnp@sbnett.no; frank.ness@signalbox.no; geir545@gmail.com; elbygg@gmail.com; lofotgutt@hotmail.no;
post@stadssalg.no; kildemo@online.no; tor.einar.wisth@nordea.no; stephan.werner89@gmail.com;
berntom@hotmail.com; bergrabb@me.com; turid.ramsvik@gmail.com; fr‐aa@online.no;
misl@statoilfuelretail.com; hhoeydah@online.no; lars.hoem@nordlandssykehuset.no; odgunder@online.no;
perivar.robertsen@gmail.com; jan‐h‐ne@online.no; erikb938@online.no; tplb@online.no
Emne: Folkemøte vedrørende Utviklingsområde Vest
 
Hei!
Det inviteres til folkemøte/informasjonsmøte vedrørende det oppstartede planarbeidet for utvikling av
området mellom Molorota og Pelle Molins Plass, kalt Utviklingsområde Vest i kommuneplanens arealdel.
På møtet vil Byplan informere om prosjektet så langt og om prosessen som kommer. Det vil bli mulig å stille spørsmål
og gi innspill.
 
Tid:       8. November klokken 1800
Sted:     Molostua, Moloveien 9, Bodø
 
Ser at dere (Bodø Båtforening ba) har kommet med gode merknader og innspill allerede,
men dere er hjertelig velkommen på folkemøtet allikevel.
Informasjon om oppstart og planprogram er tilgjengelig på kommunens nettside:
http://bodo.kommune.no/arealplaner/varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram-for-utviklingsomrade-vest-
breivika-article69206-2751.html
 
Frist for å gi innspill til oppstarten eller uttalelse til planprogrammet er utsatt til 19. november.
Ta kontakt dersom det skulle være noe vedrørende møtet/saken.
Med vennlig hilsen
 

                                        
Mats Marthinussen
Arealplanlegger
Byplan
Tlf: 75 55 53 45
E‐post: mats.marthinussen@bodo.kommune.no
  



Bodø kommune 
Postboks 319 
8001 BODØ 
         Bodø, 19.10.2017 

Oppstart og høring av planprogram for Utviklingsområde Vest 
 

Viser til Deres skriv av 8.9.2017. 

Sameiet Moloveien 6 har hatt møtet om saken og ønsker å komme med innspill/uttalelser i sakens 
anledning. 
 
Vi ser på Utviklingsområdet Vest med potensiale i seg til å bli noe helt nytt, noe unikt for byen vår. 
Dette er perlen i Bodø by. Dette området må kunne tilby både unge og gamle noe som handler om et 
sted å bo, rekreasjon, opplevelser, et sted hvor man kan samles med havna i bakgrunnen. Gode 
matrestauranter ute og inne. Grøntanlegg med sitteplasser, basseng hvor ungene kan kose seg 
sommers tid. Nå har vi muligheten. Tenk smart, tenk på framtiden. Det er nå vi har sjansen. 
 

 Moloveien fra Hålogalandsgaten og fram til Konrads Klausens vei bør stenges for biltrafikk. 
o Utvikle gaten for de myke trafikanter. 
o Innkjøring til blokkene kan skje fra Prinsens gate fram til Konrad Klausens vei. 
o Gi muligheten til uteservering/andre tiltak for befolkningen langs deler av Moloveien 

– la det bli liv å røre. 
 

 Havnepromenaden bør forlenges fra Molorota og helt ut til Pelle Molins Plass. 
o La oss få kjenne nærhet til havet i all slags vær. Dette blir unikt.  

 

 Ivareta det offentlig rom i havna mellom Molostua og Jakhelln bygget. 
o Utvikle Molorota til rekreasjonsområde med basseng utenfor moloen mot vest. 
o La byens befolkning få boltre seg på de gode dagene 
o Utvikle grøntanlegg med trær. Sitteplasser må etableres.  

 

 Smart by innebærer også førerløse biler. Hold disse utenfor dette området. 
 
Vi som allerede bor i dette området er opptatt at siktkorridorer ivaretas. Likeså at det blir foretatt 
vindstudier før en setter i gang med byggingen. Det kan være kraftig vind til tider mellom 
eksisterende blokker.  
 
Som beboere i Moloveien er vi positiv til at området videreutvikles. Det skulle bare mangle. Bare ikke 
glemme å etablere rekreasjonsområdene. Vi ser i det daglige hvor populært moloen er, det myldrer 
av folk i både sol og ruskevær. Lekeplassen på Bispehaugen er og flittig brukt, her bør man tenke på 
skyggevirkning fra husene fremfor, man bør avtrappe husene mot sør slik som ellers i kvartal 98.  
 
For styret i Sameiet Moloveien 6 

 
Tom Erik Olsen 
 
 



 

 



Fra: Einar Olav Rognli (einarolav@gmail.com)
Sendt: 23.11.2017 16:36:20
Til: Mats Marthinussen
Kopi: 'Joanna Skowron'; 'Karl Erik Brekke'; 'Kristin Haugen'; 'Kevin Christensen'; 'Laila Valseth'; 'Unni Mangset
Lorentsen'; hustofthansterje@gmail.com

Emne: FW: feil på fargekoder på eiendomsforhold oversikten 
Vedlegg: eiendomsforhold.jpeg;image001.png;image002.png
Hei!
Kan du sjekke ut dette vedr eiendomsforhold.
 
‐‐
Mvh,
Einar Rognli, styreleder Sameiet Nye Breivika Brgge
 
From: Joanna Skowron [mailto:jskowron@online.no] 
Sent: Thursday, November 23, 2017 12:09 AM
To: Einar Olav Rognli
Subject: feil på fargekoder på eiendomsforhold oversikten
 
Hei Einar! 
Takk for en veldig produktiv styremøte i dag. Vi fikk mye til :-)
 
Jeg vedlegger her bildet av eiendomsforholdet vi snakket om i dag. Det er hentet fra siden nr 16 av Planprogram i
tilknytning Utviklingsområdet Vest datert 16.07.2017.
 
Du trenger kanskje disse bilder i forhold til viderekommunikasjon med kommunen omgående dette. 
 
Der de markerte moloen i gult farge skulle det være grønt fordi eiere av båtplasser eier grunnen ikke kommunen. 
Der de markerte grønt for veien foran bygningen, skulle det være gult fordi den lille veien er kommunalt (reservert til
framtidige promenade).
 
Jeg kopierer Kevin på denne e-posten fordi han jobber til daglig med disse saker og kanskje kan hjelpe oss med
avklaringen på dette?
Vi ser på det som trykke feil men det er viktig å få sjekket hvordan er der registrert hos kommunen.
 
Med vennlig hilsen,
Joanna
 
 

 



 



 

 
 
 
 
 
Bodø kommune 
Byplan 
Postboks 319 
8001 BODØ 

 

 

 

 

ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BIEJVVE/DATO 

Una Elstad, +47 78 47 41 68 52392/2017 2017/4829  17/4148 - 2 02.11.2017 

una.elstad@samediggi.no  Giehto gå guládalá /Oppgis ved henvendelse 

 

    

Reguleringsplan Utviklingsområde Vest, Breivika i Bodø 
kommune 

Vi viser til Deres brev av 08.09.2017. Sametinget beklager den seine tilbakemeldingen. 

 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på 

det nåværende tidspunktet.  

 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 

reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i 

marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune omgående, jf. 

lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene 

forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i følge 

kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredete kulturminner, eller 

sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 

fra Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 
 
 
 
Varrudagáj /Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Una Elstad 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Hovedmottaker:    
Bodø kommune Byplan 8001 BODØ 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 

 
 



Fra: Elisabeth Thielemann (Elisabeth.Thielemann@steystein.no)
Sendt: 04.10.2017 14:30:53
Til: Mats Marthinussen
Kopi: 

Emne: Vedr info om "Utviklingsområde Vest"
Vedlegg: 
stey_logo_ht

 
Jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at det er to skoler som vil være aktuell for beboerne i dette området ‐
Aspåsen og St. Eystein skole.

Jeg vil at dere legger inn informasjon om skolen og viser til skolens nettside www.steystein.no

På forhånd takk.
 
Vennlig hilsen
Elisabeth Thielemann
Rektor, St. Eystein skole
 

St Eystein Skole
www.steystein.no

Planleggingsdagene er de mest verdifulle dagene jeg som skoleleder har med personalet. Når jeg har
alle samlet, får jeg en unik mulighet til å jobbe med ...



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Bodø kommune 

Postboks 319 

8001 BODØ 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Jørn Ø Olsen / 75552849 17/148642-2 2017/4829 03.10.2017 

     

      

Uttalelse til planprogram og oppstart av arbeid med områdereguleringsplan 

for Utviklingsområde Vest i Breivika i Bodø 

Viser til deres brev datert 08.09.2017. 

 

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs 

riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan 

(NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Vårt innspill: 

Planområdet går fra Molorota og vestover til Pelle Molins plass. I kommuneplanens arealdel 

er området definert som utviklingsområde. Eksisterende næringsområde skal transformeres 

til kombinert byggeformål med hovedsakelig bolig/forretning/kontor/tjenesteyting. 

Planområdet berører ingen riks- eller fylkesveger.  

 

Vi har ingen merknader til planprogrammet eller til oppstarten av dette planarbeidet. 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

Hanne Alvsing 

seksjonssjef Jørn Ø Olsen  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

Fylkesmannen i Nordland, Statens hus Moloveien 10, 8002 BODØ 

 



Saksnummer 2017/4829 Innspill Breivika ved sjøen 

Området er svært viktig for bruk i uteundervisning i geografi og geofag for Bodø vgs. 

Det er så nært at vi kan bruke det i en vanlig dobbelttime. Ulike bergarter ligger veldig 

tydelig oppe i dagen nede ved sjøen og gir gode eksempler på omdanningsbergarter 

og størkningsbergarter med mineraler. Stranda gir eksempler på ulike typer 

sandavsetninger med forskjellig innhold. De gamle gravstøttene er også verdifulle 

fordi de viser Norges nasjonalbergart larvikitt og ulike typer granitt og marmor og 

hvordan de har ulik motstandskraft mot forvitring. Det er svært viktig å ta vare på 

undervisningskvalitetene i området og det kunne kanskje også vært en ide med et 

infoskilt som forteller om naturgeografien. 

 

Med vennlig hilsen 

Håvard Berg 

Lærer i geografi og geofag ved Bodø videregående skole 



 

Vår dato:  26.10.2020 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

17/14819- 6   

20/142238 

Deres dato:  02.10.2020 

Deres 

referanse:  

2017/4829 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Avdeling for samfunnsutvikling 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan og miljø 

 8048 Bodø   Ole-Martin Axelsen 

    Tlf: 75 65 05 89 

Besøksadresse Prinsensgt. 100   

 

Bodø kommune 

972418013 

 

8001 BODØ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uttalelse til varsel om utvidet planområde - Områderegulering for 

Molobyen   
 

Vi viser til varsel om utvidet planområdet for områderegulering for Molobyen. Planområdet utvides 

for å få med hele Breivika og se parkområdet med Pelle Molins plass og bystranden, 

Breivikholmen og sjøarealene i sammenheng. Hensikten er å sikre arealet som friområde og park 

og sikre tilgjengelighet for allmenheten. Det legges ikke opp til ny bebyggelse innenfor det utvidede 

området. Eksisterende regulering vil erstattes som del av utvidelsen. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

innspill.   

 

Merknader 

Fylkeskommunen er positiv til at kommunen velger å innlemme dette området for å ivareta arealet 

som et tilgjengelig park- og friområde. For øvrig viser vi til vårt tidligere innspill til planarbeidet og vi 

ser frem til å motta planforslaget til uttalelse i løpet av vinteren. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Katrine Erikstad  

seksjonsleder for Plan og miljø  

 Ole-Martin Axelsen 

 rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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