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Innspill ved oppstart - Reguleringsplan - Kvartal 10, Sentrum - Bodø 

Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart datert 18. juni 2020, samt til planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøte på kommunens hjemmeside.  
 

Hensikten med planarbeidet 
Det er i oppstartsvarselet angitt at hensikten med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et 
flerfunksjonelt og attraktivt bykvartal med en kombinasjon av næring i 1. etasje og bolig i de øvrige 
etasjene. Målet er bevaring og transformasjon av bebyggelsen mot Storgata og å legge til rette for 
nybygg mot Sjøgata. 
 

 
Planavgrensning omtrentlig angitt på flyfoto hentet fra Nordlandsatlas 



 

Fylkesmannens innspill 
Barn og unge 
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 1-1 
siste ledd. Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 fjerde ledd bidra til å gjennomføre 
internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde, noe som også omfatter 
barnekonvensjonen.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging inneholder i 5a og 5b krav til fysisk utforming. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og 
skape sitt eget lekemiljø, noe som bl.a. forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek og 
opphold.  
 
Det følger av Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 at tilgjengelighet og gode 
atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er 
særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er begrenset. Mindre barn har ikke forutsetninger for å 
mestre kompliserte trafikksituasjoner, og det er derfor svært viktig med trafikksikre arealer og 
ferdselsårer. 
 
Det er også i byggteknisk forskrift kapittel 8 gitt bestemmelser om uteoppholdsareal. Grunnlaget for 
utforming av utearealer legges i planarbeidet, og de gunstigst beliggende deler av området må 
reserveres til felles uteoppholds- og lekearealer. Vi viser for øvrig til forskriften og veiledningen til 
denne. 
 
Referat fra oppstartsmøte viser at kommunen med tanke på sol-, lys- og støyforhold er tvilende til 
plasseringen av uteoppholdsareal. Fylkesmannen mener også at det er grunn til å stille spørsmål ved 
kvaliteten på uteoppholdsarealet slik er det er illustrert i planinitiativet. Vi minner om at 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel sier at uteoppholdsarealet skal plasseres og utformes 
slik at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og lys, støy og annen miljøbelastning. 
 
Kommunal - og moderniseringsdepartementet har kommet med en ny veileder om barn og unge i 
plan og byggesak, og vi anbefaler at denne benyttes. 
 
Fylkesmannen kan fremme innsigelse dersom hensynet til barn og unge ikke er ivaretatt eller ved 
manglende beskrivelse av virkninger av planforslaget, manglende medvirkning, manglende 
vurdering av barns beste eller dersom kravene til fysisk utforming ikke er ivaretatt. 
 
Støy 
Planinitiativet peker på at prosjektet ligger i rød støysone, og at temaet støy vil være viktig for den 
videre prosessen.  
 
Fylkesmannen er enig i at prosjektet har støymessige utfordringer, og vi forutsetter at det i 
planarbeidet gjøres så mye som mulig for å forhindre helseplager for fremtidige beboere som følge 
av støy. Etablering av boliger i kvartal 10 burde skje mot Storgata, og ikke mot den mer støyutsatte 
Sjøgata. Dersom det likevel skal etableres boliger mot Sjøgata, må støyfaglig utredning utarbeides og 
benyttes som en planpremiss i det videre arbeidet.  
 
Det er viktig å sette kvalitetskrav til ny boligbebyggelse mot Sjøgata, som sikrer at bebyggelsen får 
tilfredsstillende støynivåer innendørs, tilgang til stille og gode lydmiljø utendørs og at bygningen har 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rundskriv/2008/t-2-08.html?id=516949
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/


 

stille side hvor soverom og oppholdsrom kan plasseres. Stille side er en side av boenheten som har 
støynivå under anbefalte grenseverdier uten at det er gjort tiltak på eller ved fasade. Innglassing av 
balkong eller lignende vil ikke gi stille side. Vi viser til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016) og Miljødirektoratets veileder M-128/2014. Det foreligger også 
forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, som kan benyttes for 
veiledning knyttet til gjeldende regelverk. 
 
Vesentlige avvik fra gjeldende støyretningslinje kan gi grunnlag for innsigelse herfra.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Klimatilpasning 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for 
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav 
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til 
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet. 
 
Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for ulike 
steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Fylkesmannen har samlet vår 
informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden: 
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/ 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Hanne M. K. Hanssen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m128/m128.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/august-2020/forslag-til-endring-av-retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanleggingen-t-1442/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/
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/
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Innspill - Detaljregulering - Kvartal 10 - Bodø kommune   
 

Vi viser til varsel om oppstart av detaljregulering for Kvartal 10 i Bodø.  

Hensikten med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og attraktivt bykvartal 

med en kombinasjon av næring i 1. etasje og bolig i de øvrige etasjene. Målet er å gi eksisterende 

bebyggelse og bysituasjon merverdi gjennom bevaring og transformasjon av bebyggelsen mot 

Storgata, samt legge til rette for nybygg mot Sjøgata. Kvartalet 10 er i dag avsatt til sentrumsformål 

i både Kommuneplanens arealdel (2018) og områderegulering for Storgatakvartalene 9,10,17,18 

og 19.  

 

Kommunen har i referatet fra oppstartmøtet, avholdt 29.05.2020, (foreløpig) konkludert med at 

saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

 

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

herunder rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 

 

Regional arealpolitikk 

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

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 

kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling som bl.a. sier: 

 

b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for 
god funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets 
karakter. 
 
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer 
miljøvennlig transport. 
 
d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 
stedets karakter og identitet. 
 
e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og 
utforming av fysiske tiltak. 
 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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f) Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og tilby 
gode og inkluderende møteplasser for alle. 
 
m) For å imøtekomme dagens og framtidas boligbehov, skal det legges til rette for 
tilstrekkelig antall egnede boliger. Boligene, og områdene mellom bygd bolig og 
uteområdene, skal ha gode løsninger med tilgjengelighet for alle. 

 

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

Merknader 

Kulturminner 

Ved istandsettingen og bevaringen av fasaden til Kvartal 10 vil den «Kulturminnefaglige rapporten 

for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum» være nyttig. De kommer med flere anbefalinger for 

restaurering og ivaretakelse av de tre forskjellige byggene innenfor gjeldende planområde.  

 

Storgata 7 bør beholde skifertaket, de opprinnelige vinduene, og brystningsfeltene under vinduene.  

Storgata 9 bør beholde takflaten uten store arker eller opplett, og skiferkledningen på taket. 

Fasaden bør pusses og males, og gesimsen markeres sterkere slik det var opprinnelig. Byggets 

gule farge bør beholdes, men i en lysere tone.  

 

Storgata 11 bør få sitt fasadeuttrykk tilbakeført ved malt puss og fjerning av takoverbygget over 

fortauet. Dette kan eventuelt erstattes med en noe mer transparent konstruksjon om det er 

ønskelig. Vindusåpningene er opprinnelige, men med nye vinduer. Åpningene bør videreføres, 

men kan byttes ut med nye vinduer med opprinnelig horisontal sprosse. Takelementet med 

inskripsjonen «Nordlandsposten» bør vedlikeholdes og bevares. Ved eventuell tilbakeføring av 

bygningene er det viktig at dette blir basert på dokumentert kunnskap, jf. 

reguleringsbestemmelsene §6.1 Bevaring kulturmiljø.  

 

Hensynssonen H570, slik den er avmerket i områderegulering, bør videreføres i det endelige 

plankartet. Fellesbestemmelsene §2.4 Arkitektur og estetikk, og hensynssonebestemmelsene §6.1 

Bevaring kulturmiljø bør også videreføres i detaljreguleringen for å sikre den videre bevaringen av 

byggene og området. Dette vil være nødvendig for den videre bevaringen av bygningenes 

arkitektoniske og historiske stil og tilhørighet. Bestemmelsene §3.1 Byggegrense og byggehøyder 

bør også videreføres da dette også er en viktig del av bygningsvernet for disse bygningene.  

 

Kvartal 10 ligger innenfor NB!-området. NB!-registeret er en liste over kulturmiljøer i byer som er av 

nasjonal interesse. Riksantikvaren har utviklet en bystrategi som legger særlig vekt på områder av 

nasjonal interesse. Bystrategien gir gode føringer og anbefalinger for å best ivareta kulturminner 

og kulturmiljøer i byer. https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-bystrategi/ 

 

Les mer om NB!-registeret her: https://www.riksantikvaren.no/veileder/nb-registeret/  

 

Basert på de vedlagte tegningene vurderer vi de nye byggene i bakgården mot Sjøgata til å ikke 

være godt nok tilpasset den verneverdige bebyggelsen. Dette er noe vi anser som et viktig prinsipp 

å følge i den videre utviklingen av området, jf. reguleringsbestemmelsene §6.1: «Hensikten er å 

bevare fasadeuttrykket mot gaterommet.» Høyden skaper den største konflikten da den vil ha en 

negativ effekt på den verneverdige bebyggelsen. Basert på dette vil vi påpeke at planen kan være i 

strid med regionale og nasjonale kulturminneverdier.    

 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-bystrategi/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/nb-registeret/
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Bomiljø 

Fylkeskommunen er opptatt av at prosjektet ivaretar hensynet til barn og unge og sikrer et godt bo- 

og oppvekstmiljø. Et sentralt tema i dette planarbeidet er å sikre kvalitativt gode 

uteoppholdsarealer. Det er derfor positivt at kommunen fremhever dette i dialogen med utbygger 

og plankonsulenten, og at det skal utarbeides bl.a. vindanalyse med fokus på bakkekomfort, jf. 

referat fra oppstartsmøtet. Det er viktig at utearealer er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 

annen helsefare jf. rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. I tillegg må de være store 

nok og ha gode sol- og lysforhold. 

 

Klima og klimatilpasning 

Bevaring og transformasjon av eksisterende bygg er positivt i et klimaperspektiv. Det er også 

positivt at mulighet for bildeleordning skal vurderes i planprosessen, fordi dette kan bidra til mindre 

klimagassutslipp. Vi ber om at man i prosjektet vektlegger reduksjon av energibehov og utslipp av 

klimagasser, og oppfordrer derfor til å legge til rette for alternative energikilder.  

 

Problemer knyttet til overvann vil sannsynligvis øke fremover på grunn av hyppigere og mer intens 

nedbør. Vi ber derfor om at planen sikrer en forsvarlig overvannshåndtering. Bruk av naturbaserte 

løsninger (f.eks. bruk av regnbed, grønne tak, og trær) kan være en kostnadseffektiv måte å 

håndtere overvann på. Samtidig bidrar dette til å øke kvaliteten på uteområdene. I henhold til 

statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal det begrunnes 

hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort, dersom andre løsninger velges.  

 

Medvirkning 

Vi ser at det er planlagt åpent informasjonsmøte om planarbeidet 6.august. Mange vil 

sannsynligvis fortsatt være på ferie på dette tidspunktet, noe som kan påvirke oppmøtet. Vi ber 

derfor om at plankonsulenten vurderer å utsette dette møtet til senere i måneden. I og med at 

prosjektet omfatter en viktig del av Bodø sentrum mener vi det er viktig å sikre et godt grunnlag for 

medvirkning i planprosessen. 

 

Digital plandialog  

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

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no.    

 

Generelt 

På generelt grunnlag bemerker fylkeskommunen 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.   

• 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.   

mailto:plannordland@kartverket.no


 

 

4 

• 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.  

 

 

Kontakter 

Kulturminner Grethe Kvam Vorvik Tlf.: 75 65 09 04 

Andre merknader Ole-Martin Axelsen Tlf.: 75 65 05 89 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Grethe Kvam Vorvik 

       saksbehandler 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Lpo Arkitekter AS Postboks 7033 Majorstuen 0306 OSLO 

 

Kopi til:    

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 
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ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

20/2748 - 2 20/18515  07.07.2020  

 

Uttalelse vedrørende kunngjøring om igangsatt arbeid med 

detaljreguleringsplan, Kvartal 10, Bodø kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 19.06.2020. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til planene. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4 
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Lpo Arkitekter AS Postboks 7033 Majorstuen 0306 OSLO 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 
   

 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

mailto:samediggi@samediggi.no
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Bodø kommune - Reguleringsplaner - Kvartal 10 - Storgata 7-11 med 
flere - Kunngjøring om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan - 
Uttalelse fra Avinor 

 
 
 
Vi viser til Deres brev av 18.06.2020, mottatt på e-post 19.06.2020, vedrørende kunngjøring om 
igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for kvartal 10, Storgata 7-11 med flere, i Bodø 
kommune. 
 
Det opplyses at hensikten med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og 
attraktivt bykvartal med en kombinasjon av næring i 1. etasje og bolig i de øvrige etasjene. 
 
 
1. Innledning 
 
Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. Etter søknad 
fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 08.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-
ADR-DSN utgave 4. 
 
Planområdet ligger på nordsiden av Bodø lufthavn, i en avstand av ca. 1500 – 1570 meter fra 
rullebanenes senterlinje. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 
 
Hele planområdet ligger innenfor horisontalflaten som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 
restriksjonsplanen (ENBO-P-08) for lufthavnen, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-
DSN.J.480, gjeldende 08.12.2017. 
 
Den horisontale flaten ligger på kote 58,3 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen. 
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Videre ligger planområdet innenfor horisontalflaten til en eventuell ny rullebane, alternativ 1, ved 
Bodø lufthavn. Rullebanen vil bli liggende sydvest for dagens rullebane og erstatte den. 
Horisontalflaten (hinderflate) til en eventuell ny rullebane ligger på kote 52 moh. 
 
Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 4 – 13 moh. 
 
Det må for hvert enkelt utbyggingsformål innenfor planområdet legges inn en maksimal tillatt 
byggehøyde som ikke er i konflikt med horisontalflaten (hinderflate) for nye Bodø lufthavn, dvs. 
kote 52 moh. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:  
 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn  
Det må ikke etableres bygg, tilbygg eller anlegg som gjennomtrenger hinderflatene 
(horisontalflaten) i restriksjonsplanen for nye Bodø lufthavn, dvs. kote 52 meter over havet. 
Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 58,3 meter over havet, må tiltakshaver på 
forhånd søke Bodø lufthavn om godkjennelse av kranbruken. Avinor må innhente tillatelse 
om godkjenning fra Luftfartstilsynet før søknaden kan behandles. Det stilles krav om at 
byggekraner er utstyrt med faste røde hinderlys. Tiltakshaver skal før byggekraner kan tas i 
bruk, ha på plass nødvendig prosedyre med varslingsrutiner for direkte kontakt mellom 
kontrolltårnet ved Bodø lufthavn og ansvarlig kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å 
gjennomføre en eventuell risikoanalyse etter anerkjent standard for å sjekke ut om 
kranbruken er akseptabel med hensyn til flysikkerheten. 
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse for bruk av kraner over kote 58,3 meter over 
havet før det foreligger godkjennelse fra Avinor.  

 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/  
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
 
Planområdet ligger umiddelbart utenfor BRA-krav gitt av ILS installasjonene på Bodø lufthavn, men  
innenfor BRA-krav gitt av Bodø DVOR med en midlere avstand på ca. 2150 meter. BRA-krav er da  
lik 32,3 moh pluss 2150/60 meter som gir et BRA-krav på 68,1 moh. 
 
Siden det ikke vil være tillatt med slike byggehøyder, jf. restriksjonsplanen for Bodø lufthavn (punkt 
2), er det ikke behov for å ta inn en egen bestemmelse om krav til radiotekniske vurderinger av nye 
bygg/påbygg/anlegg. 
 
Vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet så er 
avstanden til Bodø DVOR så stor at det ikke settes BRA-krav uansett type kran som benyttes. 
 
 
4. Flystøysoner 
 
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Bodø lufthavn. 
 
 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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5. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte bestemmelse vedrørende høyderestriksjonsflater/hinderflater i 
restriksjonsplanen for lufthavnen (punkt 2) ikke innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor 
senere vurdere å fremme 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: Bodø kommune, Fylkesmannen i Nordland 
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Innspill til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om 

utbyggingsavtale for Kvartal 10 i Bodø sentrum 

Vi viser til deres brev datert 18.06.2020. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som 

forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Kvartal 10 er i dag regulert til sentrumsformål. Hensikten med planarbeidet er å 

videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og attraktivt bykvartal med kombinasjon av 

næring i første etasje og bolig i de øvrige etasjene. Planområdet får atkomst fra kommunalt 

vegnett. 

 

Vi har ingen merknader til oppstarten av dette planarbeidet. 

 

Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Øines Olsen 

senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Svar på høring/innspill til planforslag/innspill til detaljreguleringsplan/innspill 

til planområde Kvartal 10 for Storgata 7-11, 8006 Bodø. 
 

Det vises til varsel om oppstart av planarbeid for Kvartal 10 som omfatter  

eiendommene gnr/bnr: 138/2197, 138/3900, 138/3359, 138/2166, 138/1854 og 

133/4226, og del av offentlig grunn gnr/bnr: 138/700, 138/4124, 138/4223 og 

138/4231.  

 

Kommunen har gjennom sin klima- og energiplan lagt vekt på å få redusert 

klimagassutslipp og skape en miljøvennlig by, og det fokuseres på fornybare og 

effektive løsninger. 

 

BE Varme bidrar ved å levere fornybar og miljøvennlig varme til byggene i Bodø.  

 

Fjernvarme kan også benyttes til fossilfri oppvarming og uttørking på byggeplasser, 

noe som bidrar til reduksjon av lokal luftforurensning og reduksjon av effekttopper 

i strømnettet. 

 

Bygget/området omfattes av konsesjonsområdet for fjernvarme gitt av Norges 

vassdrags – og energidirektorat (NV) den 14.12.16 og ligger i nærheten av 

eksisterende nett. 

 

 



 
Konsesjonskart for fjernvarme i Bodø. 

 

Kommunen har i vedtak PS 11/31 innført tilknytningsplikt innenfor området for 

fjernvarmekonsesjon når fjernvarmekonsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan 

leveres.  

 

BE Varme vil levere fornybar varme til det planlagte området/bygget noe som 

innebærer at bygningen må ha et vannbårent varmeanlegg beregnet for det totale 

varmebehovet til bygget (gulvvarme til bad, radiatorer, ventilasjon til leiligheter og 

fellesareal, gulvvarme, varmt tappevann). Vedlagt ligger tilknytningsavtale som må 

signeres for bekreftelse.  

 

Utbygger må avsette teknisk rom for fjernvarme iht. BE Varme sine tekniske 

retningslinjer. Stikkledning vil etableres fra hovednett og frem til dette tekniske 

rom på omsøkt eiendom. Plassering av rom vil ha en økonomisk og teknisk 

innvirkning og BE Varme bes komme tidlig inn i prosessen for å avklare detaljer. 

 

Det vil bli beregnet en tilknytningsavgift i samsvar med energilovens § 5-5 som 

beregnes for hvert enkelt tilfelle. 

 

Mer informasjon og tekniske retningslinjer ligger på www.bevarme.no. 

 

 

 
  
Med vennlig hilsen 

BE Varme AS 

 

Pontus Hedén 

Prosjektleder 
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AVTALE 

 
mellom 

 
Bodø Energi Varme AS («BEV») 

Org.nr. 988 604 607 
 

og 
 

«Firmanavn»  
Org.nr. xxxx 

 

om tilknytning til fjernvarme 
 
 

 

Det er i dag inngått følgende avtale mellom BEV og «Firmanavn»:  

 

«Firmanavn» forplikter seg med dette til å knytte «adresse» Gnr/Bnr X/Y til BEVs 

fjernvarmeanlegg.  

 

Det nærmere innhold av tilknytningsplikten fremgår av Plan- og bygningsloven § 27-5 

med tilhørende forskrift og Bodø kommunes vedtak om tilknytningsplikt PS 11/31. 

 

«Firmanavn» forplikter seg til å bygge vannbårent varmeanlegg for det totale 

varmebehovet til bygget (f.eks. gulvvarme til bad, radiatorer, ventilasjon til leiligheter og 

fellesareal, gulvvarme, varmt tappevann). 

 

BEV forplikter seg til å levere den mengde varme og varmt tappevann «Firmanavn» 

bestiller.  

 

«Firmanavn» sin del av fjernvarmeanlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med 

enhver tid gjeldende Tekniske retningslinjer for kunder som tilknyttes fjernvarmenettet 

til BEV.  

 

Levering av fjernvarme skjer i henhold til egen leveringsavtale og BEVs Standard 

leveringsvilkår for fjernvarme.  

 

«Firmanavn» er innforstått med at det estimeres/beregnes tilknytningsavgift i samsvar 

med energilovens § 5-5. Tilknytningsavgift beregnes for hvert enkelt tilfelle og vil bli 

etterberegnet basert på faktiske kostnader for tilknytningen. Tilknytningsavgiften kan 

faktureres løpende så snart kostnadene påløper for BEV. 

 

BEV kan stille krav om garanti for tilknytningsavgiften før tilknytningsarbeider 

iverksettes.  

 

Energi- og effektskjema kundesentral for fjernvarme skal oversendes BEV straks energi- 

og effektbehovet er klart, av hensyn til dimensjonering og fremdrift for utvendige 

rørdimensjoner samt kundesentral. Det fylles ut et skjema pr. kundesentral.  
 

BEV kan tilby byggvarme. Det inngås egen avtale med utbygger om eventuell levering av 

byggvarme. 
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Standard leveringsvilkår for fjernvarme, Tekniske retningslinjer for kunder som tilknyttes 

fjernvarmenettet til BEV Varme AS og Energi- og effektskjema kundesentral for 

fjernvarme, samt Leveringsavtale for fjernvarme, finnes på BEVs hjemmeside: 

www.bevarme.no. 

 

 

 

 

 

 

Dato: ………………….       Dato: …………………. 

 

BE Varme AS:       «Firmanavn» 

 

 

_________________      __________________ 

    Underskrift               Underskrift 

Monica Hansen Fjellstad 

------------------------         -------------------------

Navn med blokkbokstaver             Navn med blokkbokstaver 



Advokat Svein Skipnes
Advokatlsiv.ok øyvind J. Eidnes
Advokat Kristin F. Hammervik
Advokat Anders Rydmark
Advokat Anne Cathrine Præsteng
Advokat Charlotte Marie Ringkjob
Adv.flm. Brynjar Aas Stromsvik

MEDLEMMER Advokatforeningen
LPO Arkitekter AS
v/Aleksander Oldrup Jensen Bodø, 2 I. aug. 2020

Postboks 7033. Majorstuen OE 12020

0306 Oslo
oyvind?advokat-rnano

RECULERENGSPLAN KVARTAL 10 BODØ KOMMUNE -GNR. 138 BNR. 2197-
STORGATA 7C

Det vises til presentasjon av prosjektet til Storgata Utvikling AS og informasjonsmote 6. august
2020 fra LPO Arkitekter AS hvor Storgata Utvikling AS skal forestå reguleringsplan for hele
Kvartal 10, inklusive gnr. 138 bnr. 2197. Denne eiendommen består av gnr 138 bnr 2197 snr I
og 2, heretter benevnt som 138/2197, og eies av Advokatfirmaet Aga Eiendom AS. Denne
tilbakemelding skrives på vegne av huseier av 138/2197.

Slik det forstås vil Storgata Utvikling AS utarbeide reguleringsplan som skal omfatte hele
kvartal 10 hvor tiltak skal gjennomføres. Således vil 138/2197 bli omfattet av denne
reguleringsplan og de skisser som er utarbeidet. I henhold til fremlagte skisser er
bygningsmassen til Storgata Utvikling AS plassert helt i grensen mot 138/2 197 med leiligheter
vendt ut mot bakgården til ubebygget areal tilhørende 138/2197.

Slik planene er forelagt vil en bebyggelse i tråd med forslaget medføre sterke begrensinger på
utnyttelsen av 138/2197. Dette gjelder både pågående utnyttelse og fremtidig utnyttelse, både
for leietakere og gårdeier.

Bakgården. det vil si ubebygget areal 138/2 197 er i reguleringsforslaget til Storgata Utvikling
AS foreslått utnyttet til såkalt byrom, og derved forbli ubebygget for fremtiden. Dette areal er i
dag leid bort til selskapene Dama Di AS og Guttan på Torget AS (Kafe Berbusmel). Arealet
benyttes til varelevering, biloppstilling og servering/utested med konserter mv. Arealet er leid
ut på 10-årige kontrakter med opsjon på forlengelse av ytterligere 10 år hvoretter eier av
138/2197 har forpliktet seg til å stille bakgården til leietakers disposisjon som nevnt frem til
2038 med den aktivitet som drives.

En aktivitet med utesen’ering. musikk og støy på kveldstid og i helger vil umiddelbart kunne
komme i konflikt med beboere av tilstøtende Leiligheter som skal føres opp. Det er nærliggende
å anta at de konflikter som vil oppstår med støy og trafikk vil kunne medføre driftsmessige
begrensninger på den aktivitet som vil foregå i båkgården. særlig for Dama Di AS og Guttan
på Torget AS med tanke på vareutlevering om natten, servering og konserter på kveldstid mv.

Ut over at arealet er leid bort på langvarige kontrakter som berører leietakere. vil også eier av
138)2197 bli sterkt berørt. Det er foreløpig ingen konkrete planer for fremtidig utnyttelse av
båkgården, men gårdeier har naturlig nok tenkt på mulig fremtidig utnyttelse til verdiskapende
virksomhet, herunder mulig næringsbebyggelse av ulike slag. Det er en betydelig økonomisk

Postadresse Besoksadresse: Telefon 75565300 Advokatfirmaet Aga ANS Bankkonto 47506049950
Postboks 1093 postfl’advokat-auano Orgnr. 985 182 744 MVA Klien&ontol7SO.6049969
8001 Bodø www.advokat-agano
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APA

verdi som kam utnyttes, og som vil bli påvirket av planene til Storgata Utvikling AS. I
områdeplanen er 138/2 197 skissert med mulig bebyggelse i flere etasjer, selv om det foreligger
kulturminnefaglig rapport fra Norconsult fra 2014 som angir bebyggelse i bare 2 etasjer. Det er
således for 138/2197 ønskelig å holde muligheten åpen for egen tomteutnyttelse i tråd med
denne områdeplanen.

Dersom det reises et leilighetsbygg i eiendomsgrensen til 138/2197 vil dette medfore store
begrensinger på egen utnytteLse. 138/2 197 vil bli gjort umulig å bebygge videre ved at det ikke
vil kunne føres opp nye bygg i bakgården dersom et leilighetsbygg står helt i grensen, med
vindusfiater og balkonger ut mot bakgård. Oppsett av eget nædngsbygg på 138/2197, om så
bare i 2 etasjer i henhold til kulturfaglig rapport fra Norconsult, vil bli umuliggjort. En
reguleringsplan i tråd med forslaget til Storgata Utvikling AS vil medføre at 138/2 197 ikke vil
bli gitt tillatelse til senere bebyggelse på egen tomt. Forslaget til Storgata Utvikling AS vil i
realiteten medføre et ekspropriasjonsanet inngrep ovenfor 138/2 197. Verdien av arealet som
byggetomt for næringsareal må således verdsettes og innløses dersom reguleringsforslaget skal
gjennomføres.

Dersom en reguleringsplan skal hensynta begge parters interesse, er det mulighet for at Storgata
Utvikling AS trekker tiLbake sitt leilighetsbygg med 4 meter. Dette vil kunne medføre at også
138/2197 får utnytte egen del av eiendommen, og eventuelle fremtidige planer kunne bli
realisert. Det ønskes således et reguleringsforslag som omhandler at leilighetsbygget trekkes 4
meter tilbake fra tomtegrensen, slik at bakgården til 138/2197 kan utnyttes.

Alternativ ønskes også vurdert en mulighet for at bygget til Storgata Utvikling AS har
leiligheter vendt ut mot Sjogata og at det settes opp en hel betongvegg i grensen mot 138/2 197
slik det gjøres for øvrige leilighetsbygg og næringsbygg som reises i sentrum, og som må
forholde seg til eiendomsgrensen. Ved en slik tomteutnynelse vil også 138/2 197 i fremtiden
kunne reise et næringsbygg i tomtegrensen i egen bakgård, hensyntatt kulturminnefaglige
vurderinger fra Noreonsult fra 2014.

Dersom 138/2197 skulle akseptere et leilighetsbygg i grensen med de ekspropriasjonsanede
inngrep dette medfører, må som nevnt 138/2197 kompenseres dette verditapet, altemativt oppnå
en andel av den prosjektverdi Storgata Utvikling AS oppnår ved å kunne benytte vår eiendom
— bakgård som ubenyttet byrom for å få realisert eget leilighetsbygg.

Med hilsen

øy*nd I Eidnes
\\

Kopi: Bodø kommune. v/ Jonas Bjørklund. pb 319, 8001 Bodø
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LPO Arkitekter AS  

v/ Aleksander Oldrup Jensen.  

Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo  

aoj@lpo.no 

 

Bodø kommune  

v/ Susanne Dale Jomås 

postmottak@bodo.kommune.no 

 

Kvartal 10 – høringsuttalelse 

 
Vi viser til brev fra LPO arkitekter datert 18.06.2020 om Kvartal 10, Storgata 7 – 11 m.fl., 8006 Bodø 

kommune hvor fist for merknader er 21.08.2020. Vi hadde dessverre ikke anledning til å delta på det 

tillyste møtet 6. august p.g.a. ferie.  

Vi viser også til «Vedlegg til oppstartsmøte i henhold til plan og bygningslovens § 12-8» sist endret 

03.04.2020. 

Og endelig viser vi til våre merknader 9.1.2020 etter møte med berørte parter i Rådhuset 11.11.19. 

Vår uttalelse følger vedlagt.  

 

1. Vi vil klage på den foreslåtte planavgrensningen.  

Vi er ikke tilfredse med at et privat firma som representerer utbygger skal ha ansvar for å lage plan 

som omfatter Rådhusgata mellom Storgt. 13a og Storgt. 11. Vi er bekymret for at firma vil prioritere 

oppdragsgivers behov, og foreslå en minimumsløsning for adkomst til arealet nord og nordøst for 

Storgt. 13 a. Adkomst til og trafikk i dette arealet er vesentlig for den næringsvirksomheten som 

utøves i vår eiendom, - og i naboeiendommene. Det ser ut som planavgrensing mot Storgt. Og 

Sjøgata er satt til midt vei, dette er ikke tilfelle i Rådhusgata.  

Planavgrensningen må endres til midt Rådhusgate. 

2. Trafikkforhold, adkomst m.m. 

Vi forutsetter at planforslaget ivaretar våre rettigheter til kjøring i Rådhusgata for adkomst til 

parkeringsareal, søppelhenting, varelevering m.v. i bakgård.  

3. Støy 

Vi krever at det gjøres en analyse av hvor mye økt støy vår eiendom blir utsatt for som vil følge av 

trafikk til og fra ferdig utbygd kvartal 10. Vi antar at det blir betydelig økt støy pga. det høye antall 

boenheter.  

4. Høyde på høyhus 

Vi protesterer på den foreslåtte høyden på de høyeste bygningsdelene i utbygd kvartal 10. 

mailto:aoj@lpo.no
mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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5. Krav til uteområder, omdisponering av gategrunn for å tilfredsstille utbyggers behov for 

uteareal? 

Vi har problemer med å se at krav til uteområder blir tilfredsstilt med denne planen. Vi forventer å få 

delta i evt. planlegging av endring av gategrunn langs vår eiendom både i Storgata og Rådhusgata. Vi 

er også bekymret for at tillatelser gitt kvartal 10 vil blokkere for utbygging av vår og våre naboers 

eiendommer. 

6. Lys/skygge 

Planlagt utbygging vil gi mindre sollys til vår eiendom om ettermiddagen.   

7. Ulemper i byggeperioden 

Vi forutsetter at ulemper vi og våre leietakere blir utsatt for i byggeperioden blir fullt ut kompensert.  

 

 

 

Vi ber om snarlig møte med kommunen og utbygger for å diskutere dette nærmere, gjerne allerede 

fredag 28.08.    

 

 
21.08.2020  

 

 

 

Mvh 

Laila Aanerød/sign 

Styreleder Holegården AS 

Storgt. 13a, 8006 Bodø 

 

Tlf. 91910262 

Laila.aanerod58@gmail.com 

 
 

  



HOLEGÅRDEN AS, Storgt. 13 A, 8006 Bodø 
Org. nr 988 410 373. Bank kto 1503 42 50380 

 

 

 

 

Vedlegg.  

E-post fra Laila Aanerød <laila.aanerod58@gmail.com> til: Susanne Dale Jomås 
Susanne.Dale.Jomas@bodo.kommune.no dato: 9. jan. 2020, 08:42 
Re: Referat fra grunneiermøte om forprosjekt- Storgata, 11.11.19 
 
Hei  
Jeg viser til møte 11.11.2019 om forprosjekt Storgt. mellom torget og Bankgata og mottatt 
referat.  
Vi beklager sen tilbakemelding men har for så vidt ikke noe mer nytt å komme med enn hva 
vi sa i møtet:  

 1. Storgt. 13a varmes opp med vannbåren varme. Vi bruker strøm men det ligger en 
nedgravd glassfibertank under fortauet ved inngangsdøra som det vil være viktig å være 
oppmerksom på ved ev. graving. På sikt er vi interessert i å kunne koble oss på fjernvarme.  
2. Vi har 5-6 parkeringsplasser i bakgård som må ivaretas i framtida. Vi forutsetter ingen 
restriksjoner på bilkjøring til/fra parkering på baksiden av gården samt at det må bli 
tilrettelagt for biltrafikk i krysset Rådhusgata/Storgata. 

3. Rotter har spesielt siste år blitt et økende problem i sentrum, mye søppel "dumpes" 
utenfor andres søppeldunker. Felles søppelhåndtering er interessant.  

4. Dersom gategrunn mellom Storgt 13 a og gamle Sparebanken omgjøres til 
rekreasjonsareal for planlagte boliger i Storgt 7/9/11 (?) må ikke dette skje på bekostning av 
mulighetene for videre utnytting/utbygging Storgt. 13a. 

 

for Storgt. 13a 

Laila Aanerød 

tlf. 91910262 
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From: vebbjorn@gmail.com
To: Aleksander Oldrup Jensen
Subject: Kvartal 10
Date: søndag 9. august 2020 17:19:57

Hei!
 
Beklager at jeg ikke var på infomøte i torsdag, det gikk meg hus forbi! Skulle gjerne vært med,
spennende prosjekt.
 
Jeg har en del innvendinger, som går til det arkitektoniske og kvalitet på uteområder. Underliggende
krav må selvsagt kommunen svare for, men jeg mener enkelte krav er til hinder for et godt resultat.
 
Først og fremst, uteområde. I viste illustrasjoner er solen nordfra. Det er selvfølgelig en mulig situasjon i
Bodø, men svært lite informativ om uteområdets faktiske karakter. Selv nordfra ser man hvor
begrensede kvaliteter det er ift sol, og det er uten tanke på støy. Med utnyttelsen det legges opp til, vil
et godt, felles uteområde være uoppnåelig, all den tid man ikke går løs med bulldoser på vernede bygg i
Storgata. I tillegg vil utnyttelsen det legges opp til føre til veldig mange personer som bruker felles
uteområde, som går utover eierskapet til rommene, og dermed mister rommene sin funksjon som felles
og blir mer offentlig.
 
Sjøgata er det virkelige byrommet kvartal 10 forholder seg til som trenger et kvalitetsløft, og jeg mener
kommunen burde tillate disp fra uteområde internt i prosjektet mot investeringer i park og offentlige
rom. Ved å måtte tilfredsstille krav til uteområde, presses byggehøyden opp, som senker kvaliteten på
Sjøgata som byrom.  Sjøgata er i dag definert av jevne byggehøyder, fra 3-6 etasjer, og varierende
uttrykk på byggene, og forslaget som fremstilt nå er et tydelig brudd på dette. Bygg som også bryter ved
dette, er Ramsalt, med sine 8 etasjer og Quality Hotell som er et tårn. 8 er et lite avvik ift Sjøgata, og
fremstår ikke som tårn. I tillegg er dette på sørsiden, som tar lite lys og som henvender seg mot havet.
Det nye hotellet markerer på mange måter slutten på det mer tettbygde sentrum og starten på en
havnepromenade. Tårn som byplangrep er velkjent fra gammelt av for å markere kryss, byrom og viktige
bygg, og tårnene i Kvartal 10 som det foreligger har ikke en slik funksjon. Dette ikke for å ta hotellet og
ramsalt til forsvar, heller for å belyse en mentalitet rundt bygging i Sjøgata. Dette var bedre løst i forrige
utkast, som hadde et volum som fulgte Sjøgata, om enn det var litt vel høyt.
 
Oppbrytningen av volum er selvølgelig en god intensjon i å møte gata på en vennlig måte, og det må
selvfølgelig videreføres i nye volum. Til inspirasjon kan man se på andre siden av gata, hvor byggene
holder omtrentlig samme byggehøyde, men er tydelig oppbrutt. Med forståelsen for
etterkrigskonteksten i Storgata og den tydelige kompetansen på fargebruk vist i prosjektet, er jeg ikke i
tvil om at lpo vil løse dette på en god måte som gir kvaliteter til både Storgata og Sjøgata.
 
Arkitektonisk har jeg liten tro på kvaliteten på næringsarealene mot Sjøgata. De gir meg assosiasjoner
som Hanskemakkergata i Trondheim, vedlagt bilde. Oppbrytingen av bygg og sokkel som volum går som
regel på bekostning av underliggende sokkel og volum, og i en gate uten særlig mye handlepress har det
potensiale til å bli stående ubrukt. Videre har den et tydelig forhold til Sjøgata som «kjeller» og Storgata
som hovedetasje, og blir dermed videre med på å undertrykke Sjøgata som byrom. Et mer helhetlig
uttrykk som ser sokkel og hovedbygg mer helhetlig som volum vil gi flere kvaliteter til byrommet
estetisk, og muliggjør også en bredere transformasjon for fremtiden (Ny inngang, program over flere
etasjer osv osv.)
 

mailto:vebbjorn@gmail.com
mailto:aoj@lpo.no


 
Med det sagt, er skissert uttrykk sympatisk ovenfor etterkrigskonteksten, og fargebruken eksemplarisk i
moderne tid. Jeg stiller meg litt undrende til hjørnevindu og store dimensjoner på vindu i en bykontekst
ift innsyn, men alt i alt har jeg tro på at utrykket på bygget kommer til å bli flott.
 
For å oppsummere, mener jeg at typologien ikke forholder seg til konteksten, og da særlig Sjøgata, i
tilfredsstillende grad. Byggene er for høye, og tårntypologien er intetsigende byplanmessig. Sokkelen
forholder seg dårlig til byrommet utenfor, og uterommet til bygget har få kvaliteter. Den arkitektoniske
tilnærmingen til fargebruk og materialbruk er derimot god, og kommer til å bli et flott innspill på
hvordan man skal bygge i Bodø. Jeg mener kommunen burde gi fritak fra krav om uteområde, og heller
se på opprustning av eksisterende parker og byrom.
 
Mvh
Vebjørn Hagerupsen Joakimsen
Arkitektstudent og snart Bodøværing igjen
948 01 253
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