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Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Herredshusetet 

 

Bystyrets behandling i møte den 28.10.2021: 
 
37 representanter tilstede ved votering. 
 

Forslag 
 

Fra Synne Bjørbæk, Rødt: 

Bystyret viser til Nordland fylkeskommunes anbefaling om å holde høydene på samme nivå som 
bebyggelsen rundt. Byggehøyden settes derfor til 3. etasjer. 

 

Fra Ida Gudding Johnsen, V: 

Gulskravert område (BKB) legges ikke ut for salg. Bodø kommune bes gå i dialog med Nordland 
fylkeskommune og private aktører for å bygge elevboliger på dette området. 
 

Votering 
 

Forslag fra Rødt fikk 3 stemmer (3R) og falt.  
Forslag fra Johnsen fikk 5 stemmer og falt (3R, 2V) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 



Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Herredshuset, Gjerdåsveien 2 slik det er vist på plankart 
med PlanID 2020007 i to vertikalnivåer datert 08.02.2021, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 14.06.21 og planbeskrivelse datert 14.06.21. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 
 

 

 
 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 13.10.2021: 
 
 
Votering 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Herredshuset, Gjerdåsveien 2 slik det er vist på plankart 
med PlanID 2020007 i to vertikalnivåer datert 08.02.2021, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 14.06.21 og planbeskrivelse datert 14.06.21. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 11.10.2021: 
 
Votering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse 
 
Bodø ungdomsråd støtter kommunedirektørens forslag til innstilling.  
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 11.10.2021: 
 
Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
 
Votering 



 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 
07.10.2021: 
 

Forslag:  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter rådmannens forslag til innstilling med følgende 
merknad: Rådet savner et punkt om leiligheter tilpasset personer med funksjonsnedsettelse og HC 
parkeringsplasser. Det bes om at dette tas med i sluttbehandlingen. 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Rådets uttalelse:  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter rådmannens forslag til innstilling med følgende 
merknad: Rådet savner et punkt om leiligheter tilpasset personer med funksjonsnedsettelse og HC 
parkeringsplasser. Det bes om at dette tas med i sluttbehandlingen. 
 
 
 

Flerkulturelt råds behandling i møte den 11.10.2021: 
 

 

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Herredshuset, Gjerdåsveien 2 slik det er vist på plankart 
med PlanID 2020007 i to vertikalnivåer datert 08.02.2021, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 14.06.21 og planbeskrivelse datert 14.06.21. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 
 



Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en blanding av 
boliger og næring i sammenheng med bevaring av deler av Herredshuset. Nye arealformål med 
utgangspunkt i dagens Herredshus foreslås til bolig, kontor, forretning og tjenesteyting (BKB), med 
et samlet areal på inntil 1500 m² BRA nybygg og ombygging. Parkering til boligene skal løses under 
terreng, med adkomst fra Gjerdåsveien.  
 
Forslagsstiller er Utbyggings- og Eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og plankonsulent 
er Boarch AS.   
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i 
samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer.  
 
Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. 
Forslaget lå ute på høring over sommeren 2021, og det kom inn 13 uttalelser, hvorav 7 fra 
offentlige myndigheter/organisasjoner. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de 
endringer som fremgår av saken. 
 

 
 
 

Saksopplysninger 
  
Bakgrunn  
Boarch AS fremmer på vegne av Utbyggings- og Eiendomsavdelingen i Bodø kommune forslag om 
detaljregulering for Herredshuset i Gjerdåsveien. Planområdet ligger inn mot Rv 80 like øst for 
Snippen, og planavgrensningen er vist på kart under.  
  

    
Planområdet  

  
Planavgrensningen er lagt mot gjeldende reguleringsplan for Rv 80 og følger senterlinjene 
i Gjerdåsveien, Reinparkveien og Jentoftsletta. Planområdet er på ca. 8,8 daa og er 
uregulert. Planområdet er bebygget med Herredshuset, som står på tomtens sør-vestre 
del. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en blanding av 
boliger og næring i sammenheng med bevaring av deler av Herredshuset.   
  



Herredshuset er fraflyttet av Bodø kommune som en følge av åpningen av nytt rådhus i 2019, og 
eiendommen er vedtatt solgt. I kommuneplanens arealdel er eiendommen omfattet 
av hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Det ble derfor utarbeidet en kulturminnefaglig analyse 
i 2017, som konkluderte med at deler av Herredshuset bør vernes. Dette er lagt til grunn for 
planarbeidet.   
 
Planstatus  
Planområdet er uregulert og ligger innenfor felt 20.04 i kommuneplanens arealdel (KPA), avsatt til 
fremtidig bebyggelse og anlegg. Området omfattes av hensynssone H570 bevaring av kulturmiljø.  
 

    
Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er markert stiplet.  

  
Planområdet grenser til reguleringsplan for Rv80 Thallekrysset - jernbaneområdet (planID 1233)   
 
Planforslaget  
  
Generelt om utbyggingen  
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en blanding av 
boliger og næring i sammenheng med bevaring av deler av Herredshuset. Nye areal formål med 
utgangspunkt i dagens Herredshus foreslås til bolig, kontor, forretning og tjenesteyting, (BKB) med 
et samlet areal på inntil 1500 m² BRA nybygg og ombygging. Området for øvrig foreslås bygget ut 
med boliger i blokkbebyggelse (BBB1 og BBB2) på mellom 3 og 5 etasjer med inntil ca. 5.500 
m² BRA nybygg. Planbeskrivelsen anslår antall boenheter til 85, fordelt på 26 under 50 m² og 59 
over 50 m². Dette er også sikret i bestemmelsene som det maksimale antallet boliger. Minimum 
70% av boligene skal være over 50 m². 
 
Konklusjonen i den kulturminnefaglige vurderingen er at Herredshusets vestfløy med de kjente 
relieffene skal bevares, i tillegg interiørene Herredsstyresalen med galleri og bitrapp, og 
formannskapssalen med forgang. Den høyere midtfløyen kan bevares, men kan også erstattes av 



nybygg hvor det arkitektoniske uttrykket og byggehøyder beholdes. Østfløyen er vurdert 
som ikke bevaringsverdig og kan rives og erstattes av ny bebyggelse, der høyde og fasadeliv mot 
sør må være som dagens høyder og avstand fra Rv. 80. Det ligger også i den samme vurderingen at 
nordfløyen kan rives.  
 
Gjennom planprosessen er ulike alternativer for utbygging av tomten vurdert. Det valgte 
alternativet som er lagt til grunn er antatt å gi de beste solforholdene inn mot utearealet. Den nye 
bebyggelsen er her lagt langs de tilstøtende gatene: Gjerdåsveien, Reinparkveien og Jentoftsletta, 
slik at det etableres et størst mulig indre gårdsrom for grøntområde og uteoppholdsareal. Den 
eksisterende parkeringsplassen mot Rv 80 beholdes for besøkende til forretninger og kontorer i 
bebyggelsen langs Rv 80. Parkering for boligbebyggelsen skal etableres i parkeringsanlegg under 
bakken med adkomst fra Gjerdåsveien.  
  

  
Illustrasjonsplan. Tegning BOARCH arkitekter a.s  

  
Byggehøyder og utnyttelse  
  
Herredshusets saltak med 30° fall videreføres som prinsipp for den nye bebyggelsen. Planområdet 
har en maksimal byggehøyde på kote +41, med gesimshøyde på kote +38, noe som tilsvarer en 
mønehøyde på 19 meter over terreng og gesimshøyde på inntil 16 m over terreng. Dette 
tilsvarer igjen 5 etasjer, og gjelder østlig del av BBB1, nordlig del av BBB2 samt nordfløyen på 
Herredshuset (BKB). Disse høydene er noe lavere enn Herredshusets midtfløy som har en gesims 
på 16,5 m over terreng. De øvrige delene av planområdet er regulert tilsvarende mønehøyde på 
14,5 m over terreng og gesims på 12 m over terreng, tilsvarende 3-4 etasjer.  
  



  
   

  
Illustrasjoner: BOARCH arkitekter a.s   

  



  
Foreslått plankart  

 
Utnyttelsesgraden for byggeområdene er satt til 60% BYA for BBB1 og 2, og 50% BYA for BKB, 
dette utgjør en total BYA på 35% for hele tomten.  
 
Sol, skygge og støy  
Bebyggelsen mot nord er trukket om lag 8 meter fra vegformålet i Reinparkveien til fordel for et 
grøntareal der eksisterende vegetasjon skal beholdes. Dette bidrar til å 
redusere skyggevirkningene mot boligområdene som ligger i nord. Det indre uteoppholdsarealet 
får gode solforhold i det foreslåtte utbyggingsalternativet. Imidlertid er det en utfordring at sol og 
støy kommer fra samme vinkel, men dette kan løses ved lokale tiltak.  
 



    
Sol/skygge-diagrammer fra planbeskrivelsen (Boarch) og dagens støysituasjon med 
eksisterende bebyggelse. (Sweco 2020)  

Uteoppholdsareal  
Uteoppholdsareal er løst i hovedsak med et større felles areal sentralt i planområdet, og et areal 
for annet uteopphold langs nordsiden av bebyggelsen ut mot Jentoftsletta. Bestemmelsene sikrer 
at det kan etableres gangforbindelser gjennom området fra Gjerdåsveien til Jenstoftsletta og Nils 
Friis vei.  Det skal utarbeides utomhusplan ved søknad om rammetillatelse. Utomhusplanen skal 
vise planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng (koter), beplantning (allergivennlige 
planter), belysning, skilt, trapper, forstøtningsmurer, utforming av veger og gang/sykkeltraseer, 
bilparkering inkludert HC-parkering, sykkelparkering, avfallshåndtering, lokalisering av 
varetransport, lekeplasser, oppholdsareal og støyskjermingstiltak, overvannstiltak for 
klimatilpasning (lokal overvannshåndtering - LOD) og hvordan tilgjengelig/universell utforming er 
ivaretatt.              
                                       
Trafikk, parkering og teknisk infrastruktur  
Parkering til boligene løses under terreng, med adkomst fra Gjerdåsveien. Det er også satt av 
parkeringsplasser i sør inn mot Rv 80. Disse forbeholdes forretninger og kontorer i bebyggelsen i 
og ved Herredshuset, med adkomst via Jensvollsletta.   
  
Det skal ikke bygges nye veier og veianlegg som en følge av utbyggingen, men en skal benytte seg 
av eksisterende vei- og atkomstløsninger. Det er foretatt en trafikkanalyse og trafikkregistrering i 
2020, som vurderer kapasitet i de aktuelle kryssene som god. Gjerdåsveien, 
Reinparken, Jentoftsletta og Nils Friis vei har såpass lave trafikkmengder at det ikke 
er beregnet noen avviklingsproblemer. I krysset Nils Friis vei – Thalleveien konkluderes det med at 
trafikkavviklingen vil være tilfredsstillende i en fremtidig situasjon, dette selv om deler av, eller all 
trafikk mot Herredshuset går via Nils Friis vei.   Krysset Gjerdåsveien – Rv. 80 er i dag lysregulert og 
omfattet av reguleringsplan. Statens vegvesen har uttalt til oppstarten at det ikke vurderes 
endringer av denne situasjonen. Trafikkanalysen konkluderer med at trafikkmengder og 
trafikkavvikling i krysset ikke vil endre seg vesentlig fra dagens situasjon ved omregulering av 
Herredshuset.  
  
Avfall skal håndteres fra undergrunns-anlegg med adkomst fra Jentoftsletta. Arealet er regulert 
inn i plankartet.  
 



 
Økonomiske konsekvenser for kommunen   
Planforslaget antas å ikke medføre utgifter for kommunen, men vil gi inntekter ved salg av 
eiendommen.  
  
Planprosessen  
Oppstartmøte ble avholdt 18. juni 2020. Det ble arrangert informasjonsmøte i forbindelse med 
oppstart, avholdt på rådhuset 12.august 2020. Planen lå ute på høring mellom 07.juni og 
21.august 2021, og det kom inn 13 merknader. Disse er referert og kommentert under.  
 

Dato, merknadsstiller Sammendrag av innhold Vurdering 
23.08.21 Barnehage- og 
skolekontoret 

Positivt at det i planens 
bestemmelser er tatt med 
at det skal legges til rette 
for gangforbindelser 
gjennom området fra 
tilstøtende gater og veier. 
Det er viktig å følge dette 
opp slik at området ikke 
fremstår som alt for privat, 
men inviterer til at 
gangforbindelsen kan 
benyttes som snarveg. 

Tatt til orientering. 
Bestemmelsen §4.1.3 sikrer 
at det legges til rette for 
gangforbindelser/snarveger 
gjennom området. 

21.08.21 Hallgeir Mæsel 
Kolvik og Benedikte Os 

Det er uakseptabelt med 
økte trafikkmengder i Nils 
Friis vei og i Haugveien, der 
lekende barn allerede er 
utsatt for mange 
passerende biler på smale 
veier med dårlig oversikt og 
uten fortau. 
 
Henstiller kommunen til å 
etablere sperring ved 
innkjørsel fra Gjerdåsveien 
til Reinparkveien, slik at alle 
biler tilknyttet de nye 
byggene må benytte 
lyskrysset i Gjerdåsveien for 
adkomst til Rv80 (i likhet 
med bilene fra Gjerdåsveien 
frem til R. Schølbergs vei og 
bilene fra Reinstien), mens 
bilene fra Reinparkveien, 
Jentoftsletta, Ragnar 
Schjølbergs vei, Haugveien, 
Thalleveien, Nils Friis vei, 
Edvardsons vei osv benytter 

Trafikkmengden som 
genereres av næringsarealet 
er vurdert som beskjeden i 
trafikkanalysen. Denne 
trafikken vil fordeles mellom 
Nils Friis vei og 
Reinparkveien/Jentoftsletta. 
Det vurderes ikke som 
hensiktsmessig å stenge en 
av adkomstveiene, da 
belastingen på den 
gjenværende vil økes 
tilsvarende. Tidligere bruk 
av  Herredshuset som 
kontorbygg genererte 
trafikk hele dagen, med den 
foreslåtte arealbruken vil 
dette reduseres, og fordele 
seg annerledes gjennom 
døgnet.  



rundkjøringen i 
Thalleveien/Rv80. 
 

21.08.21 Gjermund Kolvik Bekymret for økt trafikk i 
området på Jentoftsletta 
generelt og spesielt i Nils 
Friis vei og Haugveien. Det 
er mange myke trafikanter i 
de nevnte gatene og det 
burde vært fartsdumper i 
Nils Friis vei. 
Økt trafikkbelastning ville 
vært uheldig og farlig. 

Viser til vurdering over. 

20.08.21 Salten Brann IKS Salten Brann har ikke 
konkrete innspill til forslag 
til detaljreguleringsplanen. 

Tatt til orientering.  

20.08.21 Liv Alstad + 12 Protesterer mot 
planforslaget.  
 
Byggehøyder: 
 
Det bør tas hensyn til at 
nåværende bebyggelse er 2-
3 etasjer. Viser til Nordland 
fylkeskommunes anbefaling 
om å holde høydene på 
samme nivå som 
bebyggelsen rundt. Det 
hevdes at solforholdene 
inne i den nye bebyggelsen  
har blitt prioritert foran 
omkringliggende 
bebyggelse.  Spesielt 
Jentoftsletta 1 og 
Reinparkveien 5 blir berørt. 
Byggehøydene mot 
eksisterende boliger bør 
senkes.  
 
Trafikk:  
Stiller seg undrende til at 
trafikkavviklingen i Nils Friis 
vei vil være tilfredsstillende, 
slik planen sier. Dette pga. 
at eksisterende beboere har 
parkering langs veien i dag, 
noe som fører til en smal og 
uoversiktlig situasjon.  

Byggehøyder: 
 
Byutvikling mener at det har 
blitt gjort viktige grep for å 
tilpasse den nye 
bebyggelsen til den 
omkringliggende. Dette 
omfatter tilbaketrekning 8 
meter fra Reinslettveien, og 
fastsetting av byggehøyder 
som ikke overskrider 
Herredshusets. Bebyggelsen 
mot Reinslettveien er i 
tillegg oppdelt i to 
byggeområder, det vestlige 
med 3 etasjer, og det østlige 
med 4 og 5 etasjer. Dette 
vurderes samlet til å være 
gode avbøtende tiltak og 
tilpasset fortetting.  
 
Fylkeskommunen bemerker 
for øvrig at høydesettingen 
er positiv, spesielt i forhold 
til Herredshuset. 
 
Trafikk: 
Trafikkanalysen konkluderer 
med at vegkryssene har god 
kapasitet i fremtidig 
situasjon med angitt 
plassering av avkjørsel til p-
kjeller, og at trafikkøkningen 



Mener også at det vil være 
begrenset adkomst ut til 
lyskrysset fra garasjen og ut 
Gjerdåsveien da utkjørselen 
er plassert nær lyskrysset. 
Dette vil føre til mer trafikk 
over Nils Friis, Jentoftsletta 
og Reinparkveien til ulempe 
for eksisterede beboere.  

mot RV80 som følge av 
utbyggingen ikke har noen 
merkbare konsekvenser for 
trafikkavviklingen. Selv i en 
tenkt situasjon der all trafikk 
kommer via Nils Friis veg vil 
avviklingen være 
tilfredsstillende, men med 
behov for fortau. Den valgte 
hovedløsningen er i 
Gjerdåsveien, så denne 
problemstillingen er ikke 
aktuell. 

20.08.21 Nordland 
Fylkeskommune 

Kulturminner  
Positiv til at bevaring av 
Formannskapssalen og 
Herredsstyresalen har blitt 
sikret i planbestemmelsene, 
i tillegg til relieffene. Utover 
dette ingen merknader. 
 
Øvrig  
Ser positivt på at våre 
innspill om grøntarealer, og 
barn og unges interesser har 
blitt etterfulgt, samt at 
byggehøyde ikke overstiger 
høyden til Herredshuset.  
 
Vi anbefaler at gesimshøyde 
og mønehøyde, samt antall 
etasjer som tillates bygget, 
fremgår av 
planbestemmelsene, i 
tillegg til å plankartet.  
 
Ønsker at det skal 
tilrettelegges for 
infrastruktur til lading av 
elbil.  

Tatt til orientering. Planen 
følges av en bindende 
illustrasjonsplan som har 
påført etasjetall, og 
Byutvikling mener denne er 
tilstrekkelig for å forklare 
innholdet i planen.   
 
Parkering følger 
kommuneplanens 
bestemmelser, som pr i dag 
har krav til lading av elbiler.  
Denne sier i §3.4 «For nye 
bygninger med mer enn 4 
boenheter skal minimum 50 
% av parkeringsplassene til 
bolig være ladeplasser for 
elbiler. Det skal 
tilrettelegges for å 
oppgradere til 100 %.» 
 
 

 20.08.21 BE Varme Minner om at det er 
tilknytningsplikt for 
fjernvarme og tekniske 
retningslinjer 

Tatt til orientering. 

28.07.21 Statens vegvesen Påpeker planfaglig mangel -  
Manglede oppfølging av 
tidligere innspill: 
 

Tas til etterretning.  
Regulert støyskjerm på 
plankartet er flyttet 1,5 
meter nordover i tråd med 
merknaden.  



Støyskjermen må flyttes 
minimum 1,5 meter fra 
gang- og sykkelvegen. 
 
Parkering f_SPA2 nær gang- 
og sykkelvegen kan være 
atskilt fra gang- og 
sykkelvegen med 
støyskjerm.  
 
Vegvesenet registrerer at 
konklusjonen i 
trafikkanalysen er at 
trafikkavviklingen blir 
tilfredsstillende i 
framtidig situasjon. 
 

08.07.21 Avinor Ingen merknader Tatt til orientering. 
29.06.21 Iris Salten  Område f_SAI som er avsatt 

til under bakken anlegg for 
avfall bør trekkes lengre 
unna felt BBB2 for å 
hensynta tilstøtende 
boenheter i blokk BBB2. 
 
Tilgang og oppstilling må 
ivareta totalvekten av 
kjøretøyet. Det anbefales at 
avfallsanlegget etableres 
utenfor tiltenkt areal for 
parkeringshus, ref 
plankart under grunnen. 
 
Iris ber om å komme tidlig 
inn i prosessen for å avklare 
detaljer. 

Byutvikling vurderer område 
O_SAI som riktig plassert i 
forhold til frisiktsone og 
krysset 
Reinparkveien/Jentoftsletta. 
 
Det forutsettes at IRIS sine 
hensyn til oppstilling blir 
ivaretatt i byggesak, i dialog 
med IRIS. 

17.06.2021 Hans Albert 
Nilsen 

Bekymret for 
trafikkøkningen til og fra  
området som utbyggingen 
vil medføre. Peker på at det 
i trafikkanalysen fremgår 
det at trafikken i 
hovedsak skal legges til 
Gjerdåsveien, og mener at 
all trafikk til og fra 
planområdet skal skje via 
Gjerdåsveien. Merknadstiler 
mener at det vi bli 
kødannelse fra avkjørsel p-

Byutvikling viser til 
vurderinger over. 
Trafikkanalysen konkluderer 
med at trafikkavviklingen vil 
være god, og at det ikke vil 
være behov for fortau langs 
Nils Friis vei. 



hus og ut mot riksveien, og 
at trafikken derfor i de 
tilfellene vil kanaliseres mot 
Nils Friis vei via 
Reinparkveien.   
 
Merknadsstiller anfører at 
Nils Friis vei er smal og har 
mange myke trafikanter, og 
at en økt trafikkbelasting vil 
medføre risiko for ulykker 
og en betydelig ulempe for 
beboerne i Nils Friis vei. 

16.06.21 Eirunn Trodal Nils Friis vei tåler ikke mere 
trafikk og vi som beboere i 
gata tar som en forutsetning 
at all trafikk legges 
korteste vei gjennom 
Gjerdåsveien til RV 80. Det 
tåles ikke økt trafikk i denne 
gaten, da den allerede er 
sterkt belastet med myke og 
motoriserte trafikanter. 

Byutvikling viser til 
vurderinger over. 

16.06.21 Svenns Transport 1. Det tåles ikke mer 
trafikkbelastning på 
veinettet rundt 
Herredshuset, da med tanke 
på Reinparkveien og Nils 
Friis vei. 
 
2. Det bør vurderes og 
omgjøre Nils Friis vei til en 
blindvei som stenges med 
Nils Friis vei 1. Med tanke 
på motorisert trafikk. 
 
3. Dette er allerede i dag 
gater som er smale og har 
mye trafikk av biler og 
mange myke trafikanter. 
 
4. Det er mye trafikk av 
myke trafikanter i Nils Friis 
vei til og fra Hovdejordet i 
dag. 
 
5. Stor trafikk rundt 
barnehagen i krysset 
Edvardsons vei / Nils Friis 

Byutvikling viser til 
vurderinger over. 
Trafikkanalysen konkluderer 
med at det ikke vil være 
avviklingsproblemer knyttet 
til Gjerdåsveien/RV80. 



vei fra 07 00 – 09 00 og fra 
15 00 – 17 00 
 
6. Dette veinettet/Nils Friis 
vei tåler etter min menig 
ikke mer belastning etter 
hva som er på dette i dag 
 
7. Det bør i høyeste grad 
legges føringer i 
reguleringsplanen, slik at all 
trafikk inn og ut av 
regulert område styres 
strengt med korteste vei ut 
på RV 80. 

 
Vurderinger  
  
Byggehøyder og utnyttelse  
Planforslaget estimerer 85 boliger, og det er en betydelig fortetting av området. Det er likevel 
etter Byutviklings syn gjort mange gode vurderinger i planarbeidet som minker ulempen for 
eksisterende boliger. Et av plangrepene er at de nye byggene ikke skal være høyere enn 
Herredshuset, og høydene varierer dermed mellom 3 og 5 etasjer. Utnyttelsen av 
planområdet som helhet ligger på %BYA=35, som er i tråd med kommuneplanens arealdel, og ikke 
kan sies å være høyt. Byggehøydene og boligområdene er satt for å gi minst mulig tap av sol og 
utsikt for omkringliggende eksisterende boligbebyggelse, og samtidig skape best mulig solforhold 
for det sentrale uteoppholdsarealet. Det sentrale uteoppholdsarealet vil også bli opparbeidet med 
lekeapparater, grøntareal og gangveier, og vil kunne bli benyttet både av beboerne internt i feltet 
men også tilgrensende boligområder. Som vist på illustrasjonene gis området er helhetlig preg, 
med Herredshuset som et sentralt element og store, grønne utearealer. Disse vil kunne tilføre 
området nye og gode kvaliteter. Byutvikling vurderer dette som godt løst.   
 
Uteoppholdsareal, sol/skygge og støy   
Planen inneholder to områder for uteopphold, ett sentralt på 2,18 daa og ett mot 
nord/Reinparkveien på 0,68 daa. Områdene skal opparbeides som park, og det skal oppsettes 
innredninger for lek og sitteområder i det sentrale området. Her skal det 
også skapes gangforbindelser gjennom området fra tilstøtende gater og veier, noe som 
tilgjengeliggjør området som snarvei og opphold. Området er relativt flatt, og skal utformes 
universelt. Arealet mot nord inneholder flere større trær som skal beholdes, og vil kunne fungere 
som buffer mot tilstøtende områder. Bebyggelsen mot Riksveien kaster en del skygge over det 
sentrale utearealet, spesielt når sola står i sørvest, men demper også effektivt for 
støy. Sol/Skyggediagrammene viser at den østlige delen av det felles utearealet har de beste 
solforholdene. Bebyggelsen er for øvrig trukket vekk fra Reinparkveien for å redusere 
skyggeeffekten mot eksisterende boliger, blant annet etter innspill fra disse. Byutvikling vurderer 
dette som akseptabelt, og i henhold til kravene i kommuneplanens arealdel.   
 
Trafikk, parkering og teknisk infrastruktur  
Adkomsten til planområdet er fra Rv 80 og inn på Gjerdåsveien. Parkeringen for boligene tenkes 
løst under terreng, med adkomst fra Gjerdåsveien. Parkering for forretning, kontor og tjenester er 



tenkt lagt på terreng mellom bebyggelsen og RV80, med adkomst fra Jentoftsletta, slik det er i dag. 
Den vedlagte trafikkanalysen viser at kryssene har tilstrekkelig kapasitet, noe Byutvikling legger til 
grunn. Det planlegges avfallshåndtering under terreng, anvist med eget formål. Byutvikling mener 
dette anlegget har en egnet plassering for å dekke planområdet. Regulert støyskjerm er etter 
innspill fra Statens vegvesen flyttet 1,5 meter fra gang/og sykkelvei for å gi rom for 
vintervedlikehold av denne.  
 
Kulturminneverdier  
Kommuneplanen sier at området skal reguleres til spesialområde bevaring, og på bakgrunn av 
dette har det blitt utarbeidet en kulturminnefaglig analyse. Byutvikling er positive til at rådene i 
analysen er videreførte i planforslaget. Vernet av interiørene vil legge føringer for etterbruken av 
Herredshuset, men Byutvikling mener det er viktig å ivareta også denne delen av historien for 
fremtiden.  
 
Barn og unges interesser  
Området skal tilrettelegges med arealer for uteopphold og lek. Deler av planområdet er i dag 
opparbeidet parkmessig, men er lite brukt område for barn og unge i nærområdet. De 
nærliggende områdene Rensåsen og Jentofthaugen er viktige grøntområder som er godt 
tilrettelagt også for barn og unge. Planområdet er godt dekket med tanke på sosial infrastruktur. 
Barne- og ungdomsskole, helsetilbud, fritidstilbud og offentlige institusjoner ligger i gangavstand 
fra planområdet. Byutvikling plan mener barn og unges interesser er godt ivaretatt i planforslaget.  
   
Naturmangfold 
Naturmangfoldlovens § 8-12 er vurdert, og det er innhentet kunnskap om naturmangfoldet i 
planområdet. Planen legger til rette for transformasjon av eksisterende bygningsmasse og 
utbygging av et område som er delvis parkmessig opparbeidet. Det er ikke observert truede arter, 
hverken av fugl eller planter i området, og de større trærne i området skal beholdes. Byutvikling 
vurderer tapet av naturmangfold til å være ubetydelig.  
 
Bærekraftsmål 
Planforslaget bidrar til oppnåelsen av følgende bærekraftsmål: 
 
 

 

Planen bidrar til etablering av nye boliger med livsløpsstandard og grøntarealer som 
fremmer livskvalitet og god helse.   

 

Planen legger til rette for lokaler for forretning og kontorer som vil skape arbeidsplasser. 
Utbyggingen av området vil også skape arbeidsplasser. 

 

Planen legger til rette for å etablere leiligheter av ulik størrelse rundt et felles uteområde.  
Dette kan bidra til at flere skal kunne ha økonomi til å bo i egen bolig, og skaper større 
mangfold. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884


 

Planen søker å fortette med kvalitet og skape gode møteplasser, og tilfører nye funksjoner til 
området. Deler av bygningsmassen blir gjenbrukt, noe som sparer klimautslipp ved riving og 
nybygg. 

 

Transformasjon og fortetting i eksisterende byområder bidrar til en kompakt byutvikling med 
lavere transportbehov. Planforslaget bevarer eksisterende bygningsmasse, og vil gjennom ny 
bruk gjøre bebyggelsen mer energieffektivt. Området ligger i konsesjonsområde for 
fjernvarme, som bidrar til redusert klimaavtrykk ved oppvarming av bygningsmassen. 
 

 

Planforslaget har vært på offentlig høring for at både andre myndigheter, interesser, naboer 
og innbyggerne ellers skal kunne medvirke til planarbeidet og utviklingen av tomten og 
Herredshuset. Det har også blitt avholdt nabomøte, og innspillene til oppstarten har blitt tatt 
inn i planarbeidet.   

 
Endring i planen etter høring:  
Regulert støyskjerm er flyttet 1,5 meter fra gang- og sykkelvei i tråd med Statens Vegvesens 
innspill.  
 

Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen vurderer at forslaget til detaljregulering er i tråd med kommuneplanens arealdel og 
bidrar til en positiv utvikling av Herredshustomta og bevarer viktige lokale kulturminner. Etter 
rådmannens syn vil tomta kunne utvikles til et godt boligområde, bidra til økt boligbygging og 
fortetting av et eksisterende byggeområde. Selv om det innføres nye byggehøyder i området, er 
ingen av bygningsdelene høyere enn dagens Herredshus, og bygningene plasseres med tanke på å 
minke ulempene for omkringliggende bebyggelse. Trafikkanalysen viser at trafikkavviklingen vil 
være god i fremtiden. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas som det nå foreligger. 
 
 
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Jonas Bjørklund  
 
 
 
  
 

Trykte vedlegg: 
1 Plankart på grunnen 
2 Plankart under grunnen 
3 Planbestemmelser 
4 Planbeskrivelse 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal%26psig%3DAOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp%26ust%3D1573676812089884&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.norskeiendom.org/fns-baerekraftsmal-og-eiendomsbransjen/&psig=AOvVaw1s2YbPcWAAuLiYlXYdhx-h&ust=1573677898243158


 

Andre referanser: 
Kulturminnefaglig analyse 29.11.17 
Mulighetsstudie 08.12.20 
Trafikkanalyse 30.10.19 
Støyrapport 11.03.20 
Prinsippiell illustrasjonsplan  
ROS-analyse 
 

Dokumentene kan finnes på nett, 
 
https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html 
 
 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
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