PLANINITIATIV FOR BODØ BEHANDLINGSSENTER

Formål med planen
På vegne av Statsbygg og Bufetat fremmes et planintiativ med ønske om oppstart av detaljreguleringsplan for et nytt
behandlingssenter på eiendommen Skoleveien 9 (kalt Symra), gnr/bnr. 31/137. Sweco er engasjert til å forestå
planarbeidet.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt behandlingssenter for ungdom med behov for omsorg
utenfor hjemmet i kombinasjon med psykisk helsehjelp. Statsbygg og Bufetat planlegger å oppføre et nytt bygg som
kan ivareta målgruppens behov. Eksisterende bygg som finnes på tomten i dag, vil bli revet.

Avgrensning av planområdet
Planområdet er på ca. 3600 kvm og omfattes av gnr/bnr. 31/137 samt deler av gnr/bnr. 31/1512, 31/1162 og
grunneiendom sør for tomten (matrikkelnr. mangler).

Figur 1 Foreslått planavgrensning. Kartet er utarbeidet av Sweco.

Forhold til gjeldende planverk

Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel (2018-2030) er planområdet avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Tilgrensende
areal mot øst er avsatt til nåværende blågrønnstruktur - Symrahaugen friområde.

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtatt 14.06.2018

Figur 3 Utsnitt fra kommunedelplan for sykkel, som viser sykkelvei mellom Symra og Symrahaugen.

I kommunedelplan for sykkel 2018-2025 er tilgrensende areal, langs østre delen av planområdet, avsatt til sykkelvei og
definert som en del av Bodø kommunes sykkelveinett. Planarbeidet vil kunne medføre noen endringer i arealbruk sett
opp mot kommuneplanens arealdel samt kommunedelplan for sykkelveinett. Den kommunale eiendommen som
brukes til parkering ved Symrahaugen i dag, er avsatt til boligformål, mens arealet hvor gang- og sykkelveien går er

avsatt til grøntformål. Arealbruk og planområdets avgrensning ønskes avklart i forbindelse med oppstartsmøte med
kommunen.

Reguleringsplan
Eiendommen er ikke detaljregulert.
Pågående planarbeid
Pågående planarbeid i nærheten av planområdet er ikke kjent.

Tiltakets virkning på, og tilpassing til, landskap og omgivelser

Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger innenfor et boligområde ved Øvre Rønvik i bydel Rønvika, Bodø. I luftlinje er det ca. 1,6 km fra
Bodø Jernbanestasjon og 1 km fra sentrum. Akuttpsykiatrisk tjeneste ligger ca. 900 m unna i luftavstand og er
tilgjengelig fra ca. 1,5 km reiseavstand, mens nærmeste legevakt ligger ca. 900 m unna i luftavstand og er tilgjengelig
fra ca. 2,1 km reiseavstand.

Figur 4 Lokasjon av planområdet markert med sort sirkel. Kartet viser for øvrig hvilke arealer som ligger innenfor 10 minutters
kjøreavstand fra både akuttpsykiatrisk avdeling for ungdom og legevakt (lysegrønt) og hvilke arealer som ligger innenfor 5
minutters gange fra en holdeplass som betjenes av bybuss (turkis). Kartet er utarbeidet av Statsbygg.

Mobilitet
Det er god tilgjengelighet til buss fra planområdet med 450 meter til nærmeste busstopp Flatvoll og Årnesveien, med
reisetid på rundt 5 min. til sentrum. Det er bussavganger to ganger i timen i hver retning. Planområdet ligger innenfor
parkeringssone B som definert i kommuneplanens arealdel. Avklaring av nødvendig parkeringsdekning vil avklares i
forbindelse med planprosessen.

Figur 5 Bussholdeplasser i nærområdet. Bilde fra Reis Nordland, behandlet i ettertid av Sweco.

Landskap og bybilde
Planområdet ligger på en flat tomt inne i et eksisterende boligområde, slik at høyder og volum må tilpasses
omgivelsene. En bygning for Bodø behandlingssenter vil fint kunne innordne seg størrelsene på den eksisterende
bebyggelsen i området, og vil ikke utfordre grad av utnyttelse eller høyder fastsatt for dette området i
kommuneplanen. Omkringliggende bebyggelse er i hovedsak oppført i to etasjer.

Figur 6 Fugleperspektiv over området. Bilde fra Google, behandlet i ettertid av Sweco.

Tomten og resten av planområdet står på flatt terreng, slik at krav til universell utforming mht. stigning på terreng vil
være uproblematisk. Det er noe helning ned til nabotomt i øst og nord, samt en stigning oppover friluftsområdet
Symrahaugen i vest.

Figur 7 Snittene viser terrenghelning innenfor planområdet. Utarbeidet av Sweco.

Figur 8 Snittkode i plan. Utarbeidet av Sweco.

Eksisterende bebyggelse og anlegg
Eksisterende bebyggelsen på tomten ble benyttet som dagsenter fram til virksomheten flyttet ut av lokalet 1. mars
2021. Bygget ble oppført i 1978 med en etasje og bruttoareal på 706 kvm. Bygget er plassert vest på tomten med
store, asfalterte flater mot øst. Det asfalterte arealet på tomten utgjør ca. 865 kvm, i tillegg kommer adkomstvei som
også fungerer som gang/sykkelvei. Det legges til grunn at bygget må rives for å gi plass til en bygning som er egnet til å
dekke behovet til Bodø behandlingssenter.

Figur 9 Illustrasjonen viser eksisterende parkeringsareal i blått og adkomstvei/fast dekke foran bygget i rødt. Illustrasjonen er
utarbeidet av Statsbygg.

I tillegg til et fotavtrykk på 706 kvm er det i dag opparbeidet en p-plass på 491 kvm. Det gir en % BYA 32,9. I tillegg er
det adkomstvei og en større asfaltert flate på østsiden av bygget. Om dette arealet også inkluderes i tomtens
utnyttelse er dagens % BYA 43,2.
Nærmiljø og friluftsliv
Tomten ligger inntil grøntområdet Symrahaugen som er mye brukt. Parkering til behandlingssentret kan sees i
sammenheng med parkering til grøntområdet.

Figur 10 Friluftsområdet Symrahaugen ligger tett inntil tomten. Kartet er hentet fra finn kart, behandlet i ettertid av Sweco.

Aktsomhet og naturressurser
Planområdet er ikke i nærheten av områder markert som aktsomhetsområde for hverken flom, kvikkleire eller
jordflomskredfare av NVE. Eventuell overvannsproblematikk må undersøkes med Bodø kommune. Det er heller ingen
registrerte konflikter ift. naturmangfold, kulturminner eller naturressurser.

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Figur 11 Forslag til illustrasjonsplan som viser bygningens fotavtrykk med tilhørende utearealer samt parkering. Illustrasjonen er
utarbeidet av Statsbygg.

Innenfor planområdet ønskes det etablert et behandlingssenter bestående av ett bygg på ca. 1300 kvm BTA i 1-2
etasjer. Behandlingssentret skal inneholde en boligdel, fellesarealer, administrasjonsdel med kontorer og
behandlingsrom, samt en treningshybel. I tillegg til bygningskroppen skal det legges til rette for gode
uteoppholdsarealer. Behandlingshjemmet vil kreve ca. 32 årsverk fra Bufetat og Nordlandssykehuset og det vil være
plass til ca. 8 beboere.
Statsbygg og Bufetat ønsker å etablere en bygningsmasse som har et «hjemlig preg» framfor institusjonspreg. Med
dette menes en bygningsmasse som har en skala og størrelse som i boligbygninger, og hage med vegetasjon og
tilrettelagte uteoppholdsarealer. Videre er det foreslått gressarmering på parkeringsplass og manøvreringsareal for
brannbil for å unngå store, harde flater. Dette både av hensyn til ungdommene som skal bo her (unngå institusjonspreg), hagekarakteren i nabolaget og av hensyn til overvannshåndtering.
Den sørlige enden av dagens gang- og sykkelvei foreslås trukket noe østover inn i arealet avsatt til boligbebyggelse i
kommuneplanens arealdel. Denne forskyvningen gir areal til parkeringsplass langs Skoleveien med plass til 15-16 biler
inkl. HC-parkering. Herfra vil også varelevering skje. Brannbiltilkomst vil skje fra Skoleveien langs en utvidet gangvei.
(Utvidelsen vil skje mot det nye bygget). Antall oppstillingsplasser for brannbil langs gangveien må avklares med

brannetaten. Sone til avfallsbeholdere er vist i en lomme langs Skoleveien. Ved en mindre omlegging av gang- og
sykkelveien langs Symrahaugen, som foreslått, vil også trafikksikkerheten bli bedre enn i dag. I dag ligger det mellom
10 og 12 uoppmerkede parkeringsplasser på kommunal eiendom (31/1162 og 31/1512) langs den eksisterende gangog sykkelveien. Gang-sykkelveien krysser manøvreringsarealet til parkeringsplassene. Ettersom parkeringen ligger
vinkelrett på gang/sykkelveien er det risiko for at noen velger å rygge ut av p-plassen over areal som er avsatt til
gang/sykkel. Det ligger også en lekeplass i kort avstand til dette arealet. En separering av parkering og gang/sykkelvei
vil gi en mer oversiktlig situasjon og økt trafikksikkerhet.
Innganger for beboere og inngang for personalet vil være adskilt. Beboerne vil få en hyggelig og privat gangadkomst
fra Skoleveien via egen sykkelparkering og videre gjennom hagen fram til innganger vendt mot vest.
Personalinngangen er tenkt på nordsiden, den også med egen sykkelparkering. Disponeringen av tomten, som
beskrevet, gir plass til et hageareal på ca. 2 daa. Det er tenkt en frodig hage med variert innhold og gode
oppholdssteder for beboerne. Hagens utforming skal innordne seg det grønne utrykket til villaområdet rundt. Mot
nabotomter vil det være skjerming i form av variert buskbeplanting/vegetasjon.

Parkering
Kommuneplanens arealdel inneholder krav til antall parkeringsplasser i ulike soner i byen for ulike typer virksomheter.
Området ligger i sone B. Et behandlingssenter med både boliger og arbeidsplasser er en type virksomhet som ikke
enkelt lar seg plassere innenfor en av virksomhetskategoriene Bodø kommune har satt parkeringskrav til.
Behandlingssenteret består både av boenheter (hvor beboerne ikke kjører selv), behandlingsrom og kontorer, og er
samtidig døgnbemannet på samme måte som et sykehjem eller pleiehjem. Fordi behandlings- og besøksvirksomheten
sannsynligvis vil være størst på dagtid, er det mest nærliggende å sammenligne med en kontorvirksomhet. I sone B er
krav til antall parkeringsplasser for kontorvirksomheter satt til minst 0,8 og maksimum 1,5 pr 100 kvm BRA. Bruksareal
(BRA) er noe lavere enn bruttoareal (BTA). Gitt at bruksarealet er 90% av bruttoarealet, vil antall parkeringsplasser
maksimum kunne være (1300km x 0,9 /100kvm x 1,5 p-plass) = 17,5 p-plasser.
Bufetat har meldt inn et behov for 15-16 parkeringsplasser, men parkeringsplassene må ikke nødvendigvis tilhøre
behandlingssenteret alene. En løsning hvor parkeringsplassene kan deles med friområdet Symrahaugen kan være en
god løsning. Mellomløsninger hvor det finnes 4-6 plasser på tomta, og resten ligger i kort gangavstand unna, kan også
være aktuelt. Bodø kommune har gitt tilbakemelding om at det bør gjøres en separat fastsettelse av parkeringskrav
basert på mobilitetsanalyse for tiltaket. Dette bør drøftes i oppstartsmøtet.
Minimum 4 parkeringsplasser skal tilrettelegges for lading av el-bil. Videre må antall parkeringsplasser og
sykkelparkeringsplasser ses i sammenheng slik at sykkelparkeringen får bedre kapasitet ved en reduksjon av antall
parkeringsplasser.
Bodø kommune har også gitt tilbakemelding om at atkomsten til parkeringsplassen bør vurderes i forhold til
trafikksikkerhet og oversiktlighet i krysset Skoleveien/Torgersens vei.

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Av hensyn til nabobebyggelse i nord (Kleivaveien 12B) og vest (Skoleveien 7B) er bygget foreslått trukket mot øst. Her
vil nytt bygg ligge bak eksisterende garasje/bod og i større avstand til bolighus i Kleivaveien 14 og bolighus i Skoleveien
7B enn eksisterende bygning på tomten. En slik plassering vil samtidig gi en skjerm mot fremtredende vindretning fra
øst og sikre lune uteoppholdsarealer med hagepreg mot sør/vest.
En plassering av bygningskroppen øst på eiendommen vil også gi et tydelig skille mellom det offentlige grøntområdet
Symrahaugen med lekeplass og gang/sykkelveg, og det private oppholdsarealet innenfor planområdet på sørvestsiden
av bygningskroppen.

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre
berørte
I oppstartsmøtet er det ønskelig at Bodø kommune innkaller de representanter de mener bør delta fra kommunen slik
at nødvendig og riktig informasjon kan utveksles og nødvendige avklaringer tas. Det vil bli lagt til rette for medvirkning
iht. kravet i plan- og bygningsloven. Dette innebærer underretning av berørte offentlige samt naboer og evt.
interesseorganisasjoner/foreninger i samråd med planmyndighet. Kommunen bes oversende adresseliste for berørte
grunneiere og naboer når planavgrensningen er endelig avklart, samt en liste over andre interessenter og offentlige
aktører som skal motta oppstartsvarselet.
I forbindelse med planprosessen vil det legges vekt på å gi god informasjon om det planlagte behandlingssenteret til
berørte naboer. Det planlegges å avholde et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om planoppstart. Videre
medvirknings- og informasjonsopplegg vil avklares nærmere under planprosessen.

Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle
vil kunne bli ivaretatt
Planarbeidet er vurdert ift. § 6 (herunder vedlegg I) samt §8 (herunder vedlegg II) i forskrift om
konsekvensutredninger og vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

