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KORT OM
Dette vedlegget følger forslag til detaljreguleringsplan for Kvartal 10.
Vedlegget viser de alternativene for avfallshåndtering som ble diskutert i møte med Iris Salten og Bodø kommune - Byplan, 27.11.2020. 

Alle illustrasjonene må anses som prinsippskisser og en representasjon av prosjektet på det aktuelle tidspunktet. 

Målet med vedlegget er å synliggjøre de vurderingene som er gjort i forbindelse med foreslått avfallshåndtering for kvartal 10.  Forslaget avviker fra vedtatt KPA som sier at avfall skal løses på 
egen grunn. Forslaget om å tillate felles nedgrav løsning i Storgata er begrunnet i vernehensyn, terreng og planlagt arealbruk i tilgrensede gater.

Et utdrag fra møtereferatet: 
• 6 nedkast til undergrunnsanlegg (UG) er utgangspunktet for hele kvartalet, gitt 100 boenheter i eksisterende og ny bebyggelse. 

• Utfordrende å få til en god løsning i Sjøgata, da det er regulert inn arealer til fortau og sykkelveg som vil måtte bøye av. Kan løses med noen tilpasninger, men vil skape problemer for 
trafikk.  Bodø kommune er skeptisk til etablering av anlegg i Sjøgata da det vil komme i konflikt med flere hensyn. 

• Utfordrende også i Rådhusgata pga. helning (universell utforming og oppstillingsplass) og vanskeligheter med å snu søppelbil mellom vernet bebyggelse. Kan imidlertid senke nedkastene. 
Dette vil gjøre dem mer universelt tilgjengelige. Nedkast her kan også speiles mot kvartal 9 hvis det skal utvikles. Kan også se for seg å senke Rådhusgata ut mot bankplassen, f.eks. ned til 
6%, som er en godtatt helning i andre relevante prosjekter. Forslagstiller har vært i dialog med eiere av tilgrensende eiendommer i Rådhusgata (Sjøgata 22 og Holegården). Viktig at det 
ikke er utviklingen av kvartal 10 som legger begrensninger for innkjøring til kvartal 9, selv om forslagstiller selv ønsker å redusere innkjøring til egen eiendom fra denne gaten. Iris Salten 
påpeker at helning er mest utfordrende i Rådhusgata og at det er utfordrende for både kran og bil å manøvrere i slike omgivelser. 

• I Storgata kan man se for seg en felles løsning som kan komme til nytte for flere kvartal og gårdeiere. Dette anses av plankonsulent som det foretrukne alternativet, og som alternativet 
med mest potensiale. Bodø kommune er positive til å se på løsning i Storgata. Iris ser også denne løsningen som den mest ideelle løsningen da den kan utvides og utbygges trinnvis. En 
tidsbegrensing på hentetid/innkjøring vil også kunne begrense risikoen ved å manøvrere søppelbil i gågata.
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Rammer for kvartalet
Tilkomst til eiendom er krevende da alle sider av kvartalet har 
begrensninger og kvartalet er så smalt.

• Havnegata i vest. Gata er smal, er planlagt som torg i 

Områdeplanen for Storgata og eiendom avgrenses av vernet 

bebyggelse. Trapp mot Sjøgata. Ikke mulig å snu i Rådhusgata 

eller kjøre ut i Sjøgata. Helt uaktuell med tilkomst for bil, 

varelevering eller avfall herfra. 

• Tilkomst fra Storgata i sør. Eiendom er avgrenset av vernet 

bebyggelse og planlagt som gågate i Områdeplan for 

Storgatakvartalene. Næringslokaler mot Storgata ligger ca 5-6 

meter høyere enn nivå mot Sjøgata. Ikke mulig med innkjøring til 

eiendom.

• Sjøgata planlegges med bredere fortau, sykkelfelt, vegetasjon og 

vareleveringslommer. Innkjøring til eiendom må krysse fortau/

sykkelfelt. 

• Rådhusgata i øst. Bredden på gata defineres av vernet 

bebyggelse.  Gata er brattere enn ønsket, stopper i trapp og er 

planlagt som Torg i Områdeplan for Storgatakvartalen. Ikke mulig 

å snu i Rådhusgata eller kjøre ut i Sjøgata. 

• Kvartalet er så smalt at det er urealistisk for varetransport 

renovasjonsbil å kjøre inn og snu på egen eiendom.
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Dagens situasjon

• ca. 7-8 plasser på terreng/overdekket i gårdsrom fra Rådhusgata 
for hele kvartalet

• 5 plasser i parkeringshus under Lærmohjørnet, ikke i bruk.
• Innkjøringsmulighet til varemottak og avfall i Sjøgata 18
• Innkjøring til Kvartal 9 fra Rådhusgata
• Lite og uoversiktlig sykkelparkering

Forslag Kvartal 10

• 0 plasser på terreng, all parkering legges i sokkel
• Innkjøring kun ett sted fra Sjøgata
• 8-15 plasser i Sokkel, baserer seg hovedsaklig på frikjøp
• Ønsker å legge til rette for bildelingsordninger
• Gode løsninger for sykkel og gange. 
• Vil fortsatt være innkjøring til Kvartal 9 fra Rådhusgata

Forslag til innkjøøring og et klarere innkjøringssystem.
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Forslag 

Parkering bil 
• Følger KPA, men belager seg på frikjøp iht. KPA

• Ønsker å legge til rette for bildeling og redusere antall 

parkeringsplasser for bil.

• Innkjøring kun fra Sjøgata

Parkering Sykkel
• Iht. KPA 

• Gode løsninger med både innendørs og utendørs

• Inngang både fra Sjøgata og Storgata

Varelevering
• Legges til rette for flere små næringslokaler, ikke varemagasiner 

som beskrevet diskutert i mulighetsstudiet for områdeplanen. 

• Varelevering til næringslokaler langs Sjøgata fra planlagte 

vareleveringslommer

• Varelevering til næringslokaler langs Storgata med tidsbegrenset 

levering og kjøring i gågaten. 

Avfall
For å løse avfallshåndtering må det gjøres et kompromiss. 

• Enighet om at avfallsrom er uønsket. 

• Enighet om at fellesløsning på offentlig grunn må undersøkes, 

Både i referat fra oppstartsmøte, arbeidsmøte 2 og diskutert i 

informasjonsmøte med Holegården AS og Sjøgata 22. 

• Kvartal 10 generer behov for ca. 6 nedkast. 

• Forslagstiller ønsker at kommunen legger til rette for 

en nedgravd felles løsning i Storgata og forbereder 1-2 

fellesstasjoner som en del av en helhetlig utforming. Kan 

muligens fungere både for byen, boliger og næring og kanskje 

dimensjoneres for færre nedkast og hyppigere henting enn om 

alle kvartaler må ha egne. Spesielt aktuelt for kvartal 10 og 9,som 

avgrenses av både Sjøgata og Storgata.
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I overordnede planer
I områdeplanen 

§ 2.9 Avfall  

Avfallshåndtering skal være i henhold til bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel. 

Avfallshåndtering i hensynssone H570_1-H570_7 kan løses i egne 

avfallsrom. Løsning må avklares for hver enkelt bygning i samråd 

med renovasjonsselskap. 

I KPA 
 § 13.4.1 - Areal avsatt til sentrumsformål

I bygg med kombinert bruk bolig og næring skal varelevering, 

avfallshåndtering og liknende planlegges slik at støy og sjenanse mot 

boliger reduseres mest mulig. 

§ 5.2.2 Avfallshåndtering 

Nødvendig areal for håndtering av husholdningsavfall skal 

avsettes og dokumenteres i reguleringsplan. Ved bygging av 

flere enn tre boenheter innenfor byutviklingsområdet skal det 

benyttes nedgravde avfallscontainere, eller de løsningene 
renovasjonsselskapet godkjenner. Avfallshåndtering skal løses 

på egen eiendom. Plassering av og løsning for avfallsanlegg skal 

inntegnes på plankartet ved utarbeiding av ny reguleringsplan, eller 

i utomhusplan ved byggesak og planlegges slik at støy og sjenanse 

mot boliger reduseres mest mulig.

Sjøgata
• Sjøgata planlegges med bredere fortau, sykkelfelt, vegetasjon og 

vareleveringslommer.

• Krav, og ønske om, aktive fasader mot bygate. 

• Nedgravde løsninger kan ikke løftes over Sykkelfelt eller fortau. 

• Påpekt som ønsket løsning i oppstartsmøte

• Sjøgata er tilnærmet flat
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Premisser for utforming
Trafikksikkert, effektivt og tilgjengelig. 
• Enighet om at avfallsrom er uønsket som permanent løsning. 

• Enighet om at fellesløsning på offentlig grunn må undersøkes, 

Både i referat fra oppstartsmøte, arbeidsmøte 2 og diskutert i 

informasjonsmøte med Holegården AS og Sjøgata 22. 

Behov for innspill til dimensjonering 
 Eget anslag: ca. 100 boenheter = 30m3 
 6 stykk nedgravde containere av 5m3 = 30m3 

100 enheter er kun realistisk dersom det bygges mange små 
enheter. Det betyr lavere antall beboere enn snitt. 

• Oppstillingsplass maks 6%-helling. Mulig brattere ved 
oppvarming i gate

• Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 
meter.

• Ytterkant av container skal plasseres minimum 1,0 meter 
fra vegg eller andre konstruksjoner som kan skades under 
tømming av containeren.

• Containerens krokfeste anbefales maks. 3,0 meter fra kjørbar 
vei, absolutt grense er 5,0 meter.

• Ikke løfte over gang- og sykkeveg. 
• Avfallsbil, 2,5m bred - 12m lang, oppstillingsplass ca. 4m bred - 

ikke støtteben
• Tegnet container 2x2m i plan. 
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DISKUTERT MED KOMMUNEN OKT. 2020
Uteopphold og aktive fasader vs. avfall og parkering 
Det legges opp til lite parkering og innkjøring fra Sjøgata. 
Dette bidrar til at uterom på lokk kan forbeholdes gående og opparbeides med høyere kvalitet. 
Videre til at Storgata/Bankplassen får redusert biltrafikk. 
Det vil ikke legges opp til parkering ved Rådhusgata /gårdsrom som i dag.  
Boligene vil få innganger og tilkomst til god sykkelparkering fra alle gater. Dette bidrar til å fremme 
grønn mobilitet, prioritere gående og syklende, samt aktivisere byrom. 
Tilkomst for brann løses fra tilgrensende gater og bidrar til å øke kvaliteten på uterom. 

Med utadrettede fasader og en tett bysituasjon, både mot Sjøgata og Storgata er det krevende å 
løse avfall iht. KPA. 

Eneste tilkomst til kvartalet er via Rådhusgata som kommunen planlegger som torg. 
På Sjøgatasiden vil nedgravd løsning enten komme i konflikt med trafikk, gående/syklende, reguler-
ing av offentlig grunn eller ønske om utadrettet virksomhet. Som et innspill påpeker Holegården AS 
og eier av Sjøgata 22 at det er viktig å opprettholde kjøring til deres bakgård. Spørsmålet er om det 
kan åpnes for en kombinert løsning her. 

I oppstartsmøte ble det diskutert felles nedgravd løsning ifm. Storgata. H

For lite plass. Krever rygging, men 
er koblet til innkjøring til 
nabokvartal og vil fungere i lang tid. 
Fordel at avfall ikke ligger i 
viktigste del av byrom. Mulig behov 
for noe offentlig areal.   I konflikt 
med boliger og næringsareal. 

Som en del av Storgata.
Lett tilgjengelig. Trafikk svært 
få ganger i uken. 

Sentralt i gågata. 
Lett tilgjengelig for beboere og 
søppelbil. Kan lettere “skjules” 
som en del av utformingen i 
Storgata når den ligger 
sentralt. 

Annet sted i Storgata? 

Offentlig grunn. Regulert torg. 
Noe bratt, men mulig?

I gate - fjerner parkering/ deler av vareleveringslomme. 
Stopper trafikk - prioriterer gående og syklende.  
Offentlig grunn.

Ikke mulig med nedgravd løsning i fasade. 
Viktig utadrettet virksomhet. Søppelbil må 
krysse fortau og sykkelfelt. 

Søppelrom? Ikke iht. KPA eller ønsker. 
Likt det som er godkjent på Ramsalt. 
Mindre konflikt med syklende og gående
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Sjøgata - uten avfall
• Forslaget forholder seg til oppgradering av Sjøgata, men må løse 

innkjøring. 

• Inntrukket sokkel med overdekning - bredere fortau og 

beskyttelse mot vær

• Sammenhengende fortau og sykkel. 

• Varelevering og parkering i Sjøgata 
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Sjøgata - Alt 1.1
Avfall legges innenfor egen eiendom. 

Fordel: 
Iht KPAs. bestemmelse om nedgrad løsning på egen tomt. 

Lett tilgjengelig.  

Utfordringer
Ikke iht. overordnede føringer om aktivt byliv og ønske om å 

prioritere gående og syklende. 

7m fra planlagt vareleveringslomme til senter nedkast, kan dermed 

ikke stå i Sjøgata og hente avfall. Heller ikke ønskelig å løfte over 

fortau/sykkelveg. 

Bil må krysse sykkelveg og stoppe på fortau. 

Fører til behov for tett fasade mot byrom

Krever sprang i fasade og stor frihøyde. 

Vurderes som uaktuelt 
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Sjøgata - Alt 1.2
Justering av Sykkel og fortau

Krever stor justering  av horisontalgeometri da søppelbil krever stor 

bredde. 

Kan undersøkes om sykkel og fortau kan justeres mer mot Sjøgata

Fordeler
Lett tilgjengelig 

Kan ha åpen fasade mot Sjøgata

Trafikksikkert og hindrer ikke flyt i Sjøgata

Kan ha varelevering og parkering på dager hvor avfall ikke hentes. 

Skilting?

Utfordringer
Uhensiktsmessig kurvatur på sykkelveg og fortau

Krever veldig mye inntrukket fasde, sprang og bearbeiding. 

Ikke oversiktlig 

Offentlig grunn

Kan optimaliseres, men vurderes som uaktuelt

ikke
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Sjøgata - Alt 1.3
I vareleveringslomme

Avfall legges slik at søppelbil kun sperrer et kjørefelt. 

Fra kant nedkast til fasadeliv næring ca 6m. Valg om å la sykkelvei 

opphøre for å unngå forandringer i horisontalgeometri. 

Fordeler
Relativt oversiktlig og vil ikke stoppe trafikk begge veier. 

Sykkelveg bevares nesten uhindret - løses med utforming. 

Fortau bevares som planlagt og utvides med inntrukket fasade.

Åpen fasade mot Sjøgata 

Lett tilgjengelig

Prioriterer gående og syklende

Ikke behov for kjøring i Storgata / Rådhusgata

Tryggere fremdrift og kan gjøres som en del av Sjøgata-prosjektet? 

Utfordringer
Offentlig grunn

Hindrer trafikk i Sjøgata

Mister en vareleveringslomme

Bør vurderes og optimaliseres? ikke behov for støtteben? 
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Dagens situasjon

Rådhusgata
Planlagt situasjon - dagens terreng
Dagens terreng faller fra ca +13 til ca. +11

Planforslag for Kvartal 10 legger opp til at privatbiler fjernes fra 

Rådhusgata, men viktig at fremkommelighet til Kvartal 9 sikres.  

Foreløpig ikke tenkt at arbeid med Kvartal 10 vil påvirke Rådhusgata
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Ikke mulig å snu bil på lokk (uavhegig av hvor man plasseres bebyggelse) 

Rådhusgata - Alt 2.1
Nedgravd løsning ved Lærmohjørnet - hovedsaklig innenfor egen 

eiendom 

Fordeler 
• 4 nedkast kan muligens lokaliseres på egen eiendom. Iht 

kommuneplanen. 

Utfordringer. 
• Må kjøre over areal regulert til torg

• I konflikt med inngangssonen til nye boliger og boliger og næring 

i Lærmohjørnet

• Tett på mange boenheter. 

• Svært liten plass til manøvrering -må studeres i detalj om dette 

er mulig

• Ikke mulig å snu bil på lokk (uavhegig av hvor man plasseres 

bebyggelse) 

• Må belage seg på å rygge via kvartal 9 - må tinglyses og låser 

utvikling av deres kvartal

• Nedkast beslaglegger areal i sokkel

Vurderes som uaktuelt

Planskisse
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Planskisse

Rådhusgata - Alt 2.2
Nedkast følger eksisterende terreng. 

Fordeler: 
• Fremkommelighet til Kvartal 9 uberørt og terreng Kvartal 10 kan 

lettere tilpasses. 

• Små inngrep i terreng. 

• Kan speiles slik at også Kvartal 9 kan få plass til tilsvarende 

avfallsløsning

• Ligger utenfor selve Storgata slik at gågaten bevares.

• Kort vei for renovasjon

• Nedkast ligger skjermet fra hovedvekt av boliger

• Kan ferdigstilles før Storgata er opparbeidet?

Utfordringer:
• Må kjøre over areal regulert til torg

• Offentlig areal

• Oppstillingsplass 12%-helling - kan løses med varme i bakken?

• Ikke universelt tilgjengelig. 

• Avfallsbil må rygge, enten fra/til Storgata eller benytte Kvartal 10 

og 9 til manøvrering

Vurderes som uaktuelt

Planskisse
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Planskisse

Tverrsnitt Rådhusgata

Rådhusgata - Alt 2.3
Bevarer eksisterende terreng sentralt i Rådhusgata, men endrer 
terreng langs fasader.

Fordeler: 
• Fremkommelighet til Kvartal 9 uberørt og Kvartal 10 kan lettere 

tilpasses. 

• Fasade til Storgata 11 er synlig. 

• Avfallsdunker ligger lavere i terreng enn Storgata som 

ferdselsåre.

• Ligger utfor selve Storgata slik at gågaten bevares.

• Nedkast ligger skjermet fra hovedvekt av boliger

• Kort vei for renovasjon

• Små inngrep i terreng (lengde) 

• Kan speiles slik at også Kvartal 9 får tilgang til nedgravd 

avfallsløsning på sikt

• Kan ferdigstilles før Storgata er opparbeidet?

Utfordringer:
• Offentlig areal

• Må kjøre over areal regulert til torg

• Avfallsbil må rygge, enten fra/til Storgata eller benytte Kvartal 10 

og 9 til manøvrering

• Oppstillingsplass 12%-helling - kan løses med varme? 

• Vann fra topp betongkum må løses.

• Gjerde

Kan optimaliseres og bør vurderes. Kan avfallsbil løfte over 
gjerdet?
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Planskisse

Rådhusgata - Alt 2.4
Hever Rådhusgata slik at oppstillingsplass har fall på ca 6%

Fordeler: 
• 6% helling på oppstillingsplass

• Rådhusgata kobles mer til Bankplassen

• Kan speiles slik at også Kvartal 9 får tilgang til nedgravd 

avfallsløsning på sikt

• Nedkast ligger skjermet fra hovedvekt av boliger

• Kort vei for renovasjon

• Ligger utfor selve Storgata slik at gågaten bevares.

• Kan ferdigstilles før Storgata er opparbeidet?

Utfordringer:
• Offentlig grunn 

• Overgang til Lærmo, kvartal 10 og 9 er krevende. Stort 

terrengsprang. 

• Fremkommelighet til Kvartal 9 svært krevende, kvartal 9 mister 

noe parkering bak Holegården

• Kobling til Sjøgata brytes enda mer

• Renovasjonsbil må rygge inn eller ut.

Vurderes som uaktuelt
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Planskisse

Rådhusgata - Alt 2.5
Senker Rådhusgata og areal på Bankplassen slik at fall er ca 6%

Fordeler: 
• Fremkommelighet til Kvartal 9 bevares og gjøres mer oversiktlig 

ved at det er jevnt fall på Råhusgata

• Nytt terreng på Kvartal 10 kan lett tilpasses. 

• Nedkast ligger skjermet fra hovedvekt av boliger

• Fasade til Storgata 11 er synlig. 

• Nytt terreng på hjørne av Storgata 11 samsvarer med 

eksisterende inngangsparti. 

• Avfallsdunker ligger lavere i terreng enn Storgata som 

ferdselsåre.

• Ligger utenfor selve Storgata slik at gågaten bevares.

• Kan speiles slik at også Kvartal 9 får tilgang til nedgravd 

avfallsløsning på sikt

• Kan ferdigstilles før Storgata er opparbeidet?

Utfordringer:
• Offentlig grunn

• Krever større tilpassninger av Storgata

• Renovasjonsbil må rygge inn eller ut over offentlig areal regulert 

til torg eller benytte kvartal 9/10

Kan optimaliseres og vurderes?
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Grunnlag for diskusjon
KUN ILLUSTRASJON 

Felles løsning i Storgata

Hvilke premisser skal gjelde? 

Hvordan definere ønsket lokalisering? 

Må eventuelt løses som en del av Storgataplanen. 

Illustrasjon kun et prinsipp.

3.1 Felles nedkast
Må løsningen gjelde alle kvartaler? 

 5 kvartaler x 6 nedkast = 30 containere + oppstillingsplasser 

 Er det mulig med en felles løsning som krever færre nedkast? 

3.2 Felles mobilt, eller stasjonært avfallsug
 Ikke planlagt i Bodø. 

Fordeler 3.1 og 3.2 : 
• Frigjør plass og reduserer trafikk i sentrum

• Felles løsning for flere kvartaler med samme problem. Spesielt 

Kvartal 9 og 10 som avgrenses av Sjøgata i nord.

• Lik behandling 

• Kan innpasses samtidig som Storgata istandsettes

• Forutsigbart for flere gårdeiere og kommunen

• Ryddig og oversiktlig i gateløpet

• Lett tilkomst og kan innlemmes i felles design.

Utfordringer
• Tar offentlig areal i gågata

• Koordinering og gjennomføring

• Fordrer midlertidig løsning for kvartal 10?

• Kostnadsdrivende, spesielt med avfallsug
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2,53322335

Felles nedgravd løsning i Storgata
• Prinsippsnitt med tilkomst fra kun en side
• Foreslår en stasjon der gateløpet er bredest. 
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2,52,5 3

Felles nedgravd løsning i Storgata
• Prinsippsnitt resterende del av gateløp

10 3
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Våre forslag til diskusjon /optimalisering

ALT 1.3 Sjøgata ALT 2.3 Rådhusgata - eksisterende terreng og uu. langs fasade Alt 3.1 Felles løsning i Storgata - redusert antall nedkast.
Vår foretrukne løsning. Iris(?) investerer i felles yttercontainer og 
den enkelte utvikler kjøper innercontainer. Kun behov for graving 
en gang. 

ALT 2.5 Rådhusgata - hele rådhusgata senkes ut i Storgata
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Varelevering
I KPA 
§3.5 

I tillegg til parkeringsplasser skal enhver virksomhet ha tilstrekkelig 

antall oppstillingsplasser for varelevering og serviceparkering. 

Behovet kan variere for ulike virksomheter. At kravet er oppfylt skal 

dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. 

I områdeplanen 

2.14 Situasjonsplan

Situasjonsplan skal utarbeides i passende målestokk for omsøkt 

byggetrinn. Situasjonsplanen skal vise planlagt bebyggelse med 

høyder og plassering, atkomst, innkjøring til parkeringsanlegg med 

tilstrekkelig fri sikt i hht. kommunalteknisk norm, sykkelparkering, 

varelevering, avfallshåndtering, skjermingstiltak for vind og 

støy, beplantning, møblering samt planlagte Iøsninger for felles 

uteoppholdsarealer.

4.2 Fortau (o_SFl, o_SF2, o_SF3, o_SF4)  

Områder med signatur o _ SFl - o _ SF4 reguleres til fortau 

med bredder iht. plankart. justering av bredden kan gjøres jf. 

bestemmelsen over. 

Innenfor disse områdene tillates etablering av sykkelparkering, 

varelevering, beplantning og møblering.

Fra planbeskrivelse
i dag: 
I gågata er det i dag tidsbegrensning på varelevering til 

eiendommene. Varelevering skjer også fra de andre gatene i 

området. 

Kapitell 6 - beskrivelse av planforslag:
Kjøreadkomst  

Adkomst for varelevering, utrykning og lignende vii være mulig fra 

Bankgata, Rådhusgata og Havnegata. 

Varelevering  

Det kan leveres varer fra flere veier i omradet. Når Storgata 
omgjøres til gågate vil det være naturlig å videreføre 
tidsbegrensning på varelevering i gågata. Det ideelle er at 

varelevering løses fra andre veier enn Storgata. Ved ombygging av 

hele kvartaler vil det være nye muligheter for varelevering, også til 

de eksisterende bygningene i Storgata.
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Planlagt vareleveringslomme

Tidsbegrenset kjøring i Storgata

Forslag varelevering
Alle næringslokaler i kvartalet er relativt små. Det forventes ikke 
mye varelevering. 

Næringslokaler mot Sjøgata får leveranser fra planlagte 
vareleveringslommer i Sjøgata. 

Næringslokaler som grenser mot Storgata løser varelevering fra 
Storgata (tidsbegrenset) eller felles vareleveringspunkt som en del 
av Storgataplanen. 

Ikke hensiktsmessig / mulig å koble næringslokaler i Storgata til 
vareleveringslommer i Sjøgata. 
Næring mot Sjøgata ca. kote 5-6 og eventuelt 9-10. 
Næring mot Storgata ca. 11 /12. 


