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1 Innledning 

1.1 Oppsummering 

Bodø Glimt har igangsatt prosessen med å planlegge ny fotballstadion som skal erstatte Aspmyra med mer 

effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget for 

fotballbanen. Stadion skal være i henhold til krav satt av FIFA og UEFA. Den nye stadion skal bli en ny 

«Storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for arealer for andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, 

ishockey, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, kontorer, møte- og 

konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering (restaurant, Food Court, kantinedrift, catering etc.). 

Storstua skal ha mulighet til å gjennomføre europacup-kamper i fotball, konserter, e-sport arrangementer, 

messer, kongresser etc. Næringsformål og økonomisk bærekraft skal stå i like sterkt fokus om sosial 

bærekraft og energi/klimatiltak.  Ambisjonen med bebyggelsen sin sammensetning er å oppnå en 

sirkulærøkonomisk drift gjennom avfalls- og varmegjenvinning, og idrettsspesifikke næringsvirksomheter. 

 

Innledende fareidentifikasjon viser at det ved en regulering må gjennomføres en mer detaljert vurdering i 

forhold til: 

• Ustabil grunn 

• Vind / ekstremnedbør (overvann) 

• Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

• Transport av farlig gods 

• VA-anlegg/- ledningsnett 

• Trafikkforhold 

• Eksisterende kraftforsyning 

• Slokkevann for brannvesenet  

• Sårbare bygg 
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1.2 Kort orientering av planområdet 

 

Figur 1: Flyfoto av området som skal reguleres. www.norgeibilder.no 

Planområdet er lokalisert i Bodø kommune på området som heter Thalleåkeren, som ligger mellom 

Kirkeveien, Bodøveien og Thalleveien. Den nye stadion ligger 1,6 km fra Bodø Glimt sin stadion på 

Aspmyra. Rundt planområdet ligger bolig (nord), næring (sør og vest) og landbruk (øst). Infrastrukturen langs 

Bodøveien og Kirkeveien nylig etablert (2019) og legger godt til rette for dagens trafikkmengde og myke 

trafikanter.  
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2 Innledende fareidentifikasjon ved hjelp av sjekkliste 

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSB sin 

rettleder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, men tar også for seg forhold som etter faglig 

skjønn blir vurdert som relevante for planområdet.  

Fare Vurdering Aktuelt for videre 

vurdering  

(ja / nei) 

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for uønskede 

hendelser 

Skredfare i bratt 

terreng (snøskred, 

steinsprang, jord- 

og flomskred) 

Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområder eller faresoner 

for skred i bratt terreng (NVE Atlas). 

nei 

Ustabil grunn 

(områdestabilitet) 

Planområdet ligger under marin grense og innenfor 

aktsomhetsområde for marin leire (NVE Atlas). Thalleåkeren 

består av landbruksareal og er ikke tidligere bebygd. Det 

foreligger ingen tidligere grunnundersøkelser innenfor 

planområdet. Iht. NGU sitt løsmassekart består området av marin 

strandavsetning. Områdestabilitet må utredes iht. NVEs 

veiledning Sikkerhet mot kvikkleireskred (2019)  

ja 

Flom i vassdrag 

(herunder isgang) 

Planområdet ligger ifølge NVE Atlas ikke innenfor flomsone eller 

aktsomhetsområde for flom.  

 

nei 

Havnivåstigning, 

stormflo og 

bølgepåvirkning 

Planområdet ligger ikke sjønært.  nei 

Vind/ekstremnedb

ør (overvann) 

Forventninger om fremtidens klima viser at det trolig blir liten 

endring i vindforhold i fremtiden (Klimaprofil Nordland). Det 

vurderes ikke å være noen fare for fare for liv og materielle 

verdier gitt nødvendig dimensjonering av bygg og konstruksjoner 

iht. vindlaster for området. Ifølge Klimaprofilen forventes det at 

episoder med kraftig nedbør øker vesentlig, både i intensitet og 

hyppighet. Dette vil stille store krav til overvannshåndtering.  

ja (overvann) 

Skog- / lyngbrann Planområdet ligger ikke i direkte nærhet til skog eller lyng. nei 

Radon Planområdet ligger i et område med både moderat til lav 

aktsomhet og usikker aktsomhet for radon (aktsomhetskart fra 

NGU/Statens strålevern). Det forutsettes uansett at tiltak som gir 

sikkerhet mot inntrengning av radon utføres i henhold til TEK 17 

(§ 13-5) ved oppføring av nye bygninger for personopphold. 

nei 

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon 

ved industrianlegg 

Innenfor planområdet er det etablert et fjernvarmeanlegg som kan 

under gitte forutsetninger utgjøre en fare for brann/eksplosjon.  

Hovedtiltaket i plan legger opp til ulike gjenvinningsløsninger og 

internt forbrenningsanlegg som kan utgjøre fare for 

brann/eksplosjon.  

Ja 

Kjemikalieutslipp 

og annen akutt 

forurensning 

Tiltaket har som ambisjon å være et karbonnøytralt bygg. Det 

forutsettes at bruk av anleggsmaskiner, i forbindelse med 

nei 
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Fare Vurdering Aktuelt for videre 

vurdering  

(ja / nei) 

anleggsfasen av tiltaket, ikke medfører en slik fare for omliggende 

områder.  

Transport av farlig 

gods 

Ifølge DSBs kartinnsynsløsning fraktes det farlige gods langs 

riksveg 80. Tiltaket i seg selv legger ikke til rette for virksomheter 

som vil generere transport av farlig gods.  

ja 

Elektromagnetiske 

felt 

Det vurderes ikke å være kilder til elektromagnetiske felt som skal 

etableres i forbindelse med dette prosjektet som vil eksponere 

tredjeperson (helårsboliger, skoler og barnehager) for magnetfelt 

over utredningsverdien på 0,4 microtesla. 

nei 

Dambrudd Det er ikke identifisert damanlegg som kan utgjøre en fare for 

plantiltaket.  

nei 

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg/-

ledningsnett 

Anlegget vil være av en slik størrelseskarakter at 

ledningskapasitet må avklares.  

ja 

Trafikkforhold Bodøvegen og Kirkeveien er nylig oppgradert (2019). Det er 

etablert rundkjøringer, bredere kjøreveger, fortau og sykkelveger. 

Det er ikke gjort noe med Thalleveien i nyere tid. En storstue med 

sine tilhørende funksjoner vil medføre en økt belastning på den 

trafikale infrastrukturen.  

ja 

Eksisterende 

kraftforsyning 

Eksisterende kraftforsyning må hensyntas i forbindelse med 

anleggsarbeidet. Ambisjonen er at tiltaket skal kunne produsere 

egen energi og benytte fjernvarmeanlegget i øst (Keiseren). 

Strømbehovet må avklares.  

ja 

Drikkevannskilder Det er ingen drikkevannskilder i relevant nærhet som vil påvirkes 

av dette tiltaket (Mattilsynets inntakspunktet og 

grunnvannsbrønner (GRANADA)). 

nei 

Fremkommelighet 

for 

utrykningskjøretøy 

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 setter krav til 

fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dette må legges til 

grunn ved videre prosjektering (iht. vegnormalen). Det forutsettes 

dog at fremkommelighet for utrykningskjøretøy ivaretas under 

hele anleggsperioden og at dette avklares med aktuelle instanser. 

nei 

Slokkevann for 

brannvesenet 

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 setter krav til slokkevann 

som må ivaretas ved prosjektering av anlegget. I henhold til 

TEK17 skal slokkevannskapasitet i annen bebyggelse være minst 

3000 l/min (50 l/s), fordelt på minst to uttak. 

ja 

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg*  Nord for planområdet ligger Jentoftsletta barnehage (85m) og 

Hovdejerdet sykehjem (170m). Begge fasilitetene benytter det 

samme vegnettet som storstuen vil være avhengig av.   

ja 

 

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede 

handlinger 

 Tiltaket legger til rette for at store menneskemengder kan samles, 

og dette kan gjøre det sårbart for tilsiktede handlinger.  

ja 

 


