
  
BESKRIVELSE 
Beskrivelse for planarbeid Trålveien 6 og 10, Bodø kommune. 

16.07.2021 

Viser til avklaringsmøte 10.12.2020 og kontakt vedrørende detaljregulering av Trålveien 6-

10, gnr/bnr 39/397, 39/396, 39/402, 39/873 og 39/507 i Bodø kommune. 

Formålet med planen 

Trålveien 6-10 er i dag bebygd med lagerbygninger som planlegges revet. Formålet med 

detaljplanen er å tilrettelegge for utbygging av tomtene til boligformål med tilhørende 

parkering og uteoppholdsareal.  

Avgrensning av planområdet og virkninger utenfor planområdet 

Forslag til planavgrensning vises i vedlagt kart i målestokk 1:500 som markert rød linje. Det 

foreslås å legge plangrensa inntil tilstøtende regulerings- og bebyggelsesplaner mot nord 

(planid. 1223), mot vest (planid. 1234) og mot sør (planid. 1291), samt mot eiendommene 

med gårds- og bruksnummer 39/631 og 39/991 i øst. Planrådet omfatter tomtene med 

gårds- og bruksnummer 39/397, 39/396, 39/402, 39/873 og 39/507. 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det planlegges å bygge ut området med seks boligblokker på hhv. 440 og 584 m2-BYA, 

med felles parkeringskjeller under bakken. Adkomst til tomta og innkjøring til 

parkeringskjeller planlegges fra Trålveien. Det ønskes å tilrettelegge for en bebyggelse på 

4-5 etasjer der den femte etasjen er inntrukken. Uterom imellom bygningene og ut mot sør 

er satt av til felles uteoppholdsareal. I tillegg planlegges det felles takterrasser på hver 

blokk i tilknytning med fellesareal innendørs. Balkonger vendt mot sør, sørvest og mot vest 

på blokkene sørger for privat uteoppholdsareal med gode solforhold for leilighetene. 

Gjesteparkering, sykkelparkering og avfallsanlegg legges i uterommene mot Trålveien.  

Ti l takets virkning på og t i lpassing t i l  landskap og omgivelser 

Planområdet ligger imellom Trålveien mot nord og Bodøsjøveien mot sør, og består av 

tomter som er flatet ut til dagens virksomhet. Det planlagte prosjektet vil også ligge på flat 
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tomt og vil ikke påvirke landskapet i stor grad. Det er en høydeforskjell fra Trålveien til 

Bodøsjøveien på ca. 8 meter som tas opp på sørsiden av tomtene i en skråning med 

vegetasjon. Dette vegetasjonsbeltet kan videreføres som en buffer imellom 

boligene/uteoppholdsareal og trafikkert vei. Prosjektet vil ligge på samme terrengnivå som 

dagens bebyggelse mot Bodøsjøveien og vil ikke påvirke landskapet i så måte.  

Trålveien skrår oppover mot vest med en høydeforskjell på ca. 3,3 meter imellom øst og 

vest på planområdet. Denne høydeforskjellen er i dag tatt opp imellom de flate tomtene 

på området. I prosjektet vil denne høydeforskjellen benyttes til innkjøring til 

parkeringskjeller. Noe av utearealet mot nordvest ligger derfor på lokk og forbindes med 

det resterende uteområdet via trapp og rampe. Atkomst til tomtene vil fortsatt være fra 

Trålveien. 

Prosjektet vil naturlig nok ha innvirkning på omkringliggende gateløp når bebyggelsen og 

atkomsten endres. Sol- og skyggeforhold er utredet i tidligere korrespondanse med 

kommunen, se vedlegget «Solstudie med plankonsept og alternativt plankonsept» for mer 

utfyllende redegjørelse.  

Forholdet t i l  dagens plan 

Planområdet er innenfor hensynssone omformingsområder (H820), bysone 39.66. Arealbruk 

skal avklares gjennom reguleringsplan, jfr. §17.18 Omformingsområde 39.66. Det åpnes for 

boligbebyggelse/næringsbebyggelse i kombinasjon, evt. ren boligbebyggelse. Det er 

dermed ikke satt gesims- eller mønehøyder eller utnyttelsesgrad i gjeldende plan for 

området.  

Av Bodø kommunes temakart finner vi at planområdet ligger  

- innenfor gul flystøysone (TK3) 

- med nærhet til lokalsenter Bodøsjøen (TK4) 

- innenfor sone B for parkering og uteoppholdsarealer (TK7) 

- innenfor bydel Bodøsjøen/Alstad/Grønnåsen (TK9) 

- i hinderflate grense 1-2 (TK10) 

- i området med løsmasser (forvitringsmateriale) (TK16) 

I NVE Atlas finner vi ingen verneinteresser, naturforvaltningsinteresser eller naturfarer av 

betydning for planområdet.  
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I planforslaget er det skissert seks boligblokker med inntrukne toppetasjer, med en samlet 

utnyttelsesgrad på 27,8 %-BYA. Gesimshøyde er 13,4 m (16,7 m på inntrukken etasje). Det 

legges opp til en variasjon i boligtyper og ulike størrelser på leilighetene.  

Det vurderes at det planlagte prosjektet vil være et løft for området med en større 

fortetting og fornyelse av nåværende bebyggelse. Uteområdet kan forbinde Trålveien 

med det som skjer sør for tomta, bl.a. adkomst til planlagt kyststi og kollektivforbindelse i 

Bodøsjøveien.  

Vesentl ige interesser som berøres av planinit iativet 

Det er ikke kjent at planinitiativet vil virke negativt inn på kulturminner eller biologisk 

mangfold.  

Samfunnssikkerhet/trafikksikkerhet 

Innkjøring til boligområdet og boligenes parkeringskjeller er fra tomtens nordlige side. 

Trålveien er her strak i utformingen og vil føre til god sikt i inn- og utkjøring. Det er tenkt at 

nødetater, deriblant brannberedskap, skal ha atkomst fra Trålveien i nord.  

Berørte offentl ige organer 

Ved oppstart foreslås det at følgende offentlige organer varsles:  

- Nordland fylkeskommune 

- Statsforvalteren i Nordland 

- Statens vegvesen 

- Salten brann 

- Helse og miljøtilsyn Salten 

- Iris Salten IKS 

- Byplan og Bodø ungdomsråd, kommunal veietat og vann- og avløpsetat – Bodø 

kommune 

- NVE 

- Bodø eldreråd  

- Råd for funksjonshemmede 
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Samarbeid og medvirkning 

Ved oppstart av planarbeidet vil berørte myndigheter, grunneiere, naboer og andre 

berørte varsles og ha muligheten til å komme med spørsmål og innspill til planen.  

Konsekvensutredning 

Planer som omfattes av forskrift for konsekvensutredning beskrives i forskriftens §6 – 8. 

Paragrafene henviser til vedlegg 1 som beskriver planer og tiltak som skal ha planprogram 

eller melding og konsekvensutredning, og vedlegg 2 som beskriver planer og tiltak som 

skal vurderes nærmere. Under punkt 25 i vedlegg 1 står det følgende: «Nye bolig- og 

fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». Planområdet er en del av 

omformingsområde i KPA2018-30 der det åpnes for nærings- og boligbebyggelse. Det 

ønskes å legge til rette for boliger, foreslått plan er altså i samsvar med overordnet plan 

(KPA 2018-30) og omfattes dermed ikke av dette punktet. Øvrige punkter i vedlegget 

omhandler andre forhold enn i planen som er foreslått.  Ingen av punktene i vedlegg 2 

vurderes å omfatte foreslått plan.  

Planen er i samsvar med overordnet plan. Det er derfor vurdert at planen ikke omfattes av 

forskrift om konsekvensutredninger – FOR-2017-06-21-854.  

 

Vi viser til vedlagte tegninger og illustrasjoner.  

 

Vennlig hilsen 

Mariel le Sivertsen Hansen 
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www.gnistark.no 


