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1 Formålet med planen 

Bodø Glimt har igangsatt prosessen med å planlegge nytt 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. Det nye stadionet 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.  

 

 

 

2 Avgrensning av planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet  

Storstuen vil bli Bodø sin hovedarena for fotballkamper, og vil i den sammenheng tiltrekke seg store 

mengder mennesker fra hele byen og området rundt. Dette vil naturligvis øke belastningen av både myke 

trafikanter, kollektiv og kjøretøy i området rundt planområdet. Storstuen vil også huse flere idrettshaller / 

klubbhus for ulike idretter, og vil benyttes til både trening og kamper. I tillegg vil det være lagt opp til 

idrettsspesifikke næringer som vil være tilgjengelig gjennom hele døgnet.  

En økning i aktivitet rundt planområdet vil ha virkninger ovenfor boligområdene i nord, nord-øst og nord-vest. 

På sørsiden av Bodøveien er det etablerte næringer som vil bli både direkte og indirekte påvirket av et nytt 

anlegg som er tiltenkt. Det er ønskelig å legge opp til en restriktiv parkeringspolitikk i forbindelse med 
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anlegget, men en kan ikke utelukke at den etablerte infrastrukturen vil bli påvirket ved hyppigere bruk av 

blant annet varetransport, buss og renovasjon. Dette vil også medføre en økt belastning på infrastrukturen 

for myke trafikanter, og vil måtte vurderes i samråd med kommunen på et mer overordnet nivå.  

2.1 Beskrivelse  

Planavgrensning tar i hovedsak utgangspunkt i Thalleåkeren der den nye storstuen skal etableres. Ved 

etablering av et så stort tiltak med tilhørende anlegg, vil det være hensiktsmessig å se infrastrukturen rundt 

og eventuelle behov for utbedringer. Det vil bli en betraktelig økning i antall gående, syklende, barn, unge og 

motoriserte kjøretøy i området.  

Det skal legges til rette for idrettsanlegg, både for Bodø Glimt og ulike idrettsgrener på området. Det vil være 

behov for å se på busstilbudet, og om det må etableres nye busslommer i tilknytning til den nye aktiviteten 

på Thalleåkeren. Plangrensen tar utgangspunkt i at slike tiltak kan være aktuelle langs riksveg 80.  

Fjernvarmeanlegget (Keiseren) på øst-siden av Kirkeveien tas med i planområdet. Det er drøftet muligheter 

rundt potensialet å knytte seg til anlegget ved å bistå med å øke kapasiteten, ved å overføre 

varmeproduksjonen fra Storstuen over til Keiseren. Det er også drøftet muligheter for etablering av andre 

nødvendig driftsbygninger nord for Keiseren. 

Forholdene langs Thalleveien må vurderes i planprosessen, det vil si om veien er tilstrekkelig anlagt i forhold 

til den nye belastningen som kommer av utbyggingen. Trafikksikkerhet, fremkommelighet og nødvendige 

vegbredder må sees nærmere på.   

2.2 Kart som viser forslag til planavgrensning  

 

Figur 2-1: Forslag til planavgrensning 
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3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

3.1 Beskrivelse  

Bodø Glimt har igangsatt prosessen med å planlegge sitt nye fotballstadion. I samarbeid med Advansia 

ønsker Bodø Glimt å legge til rette for en storstue (anlegg med fotballstadion, tilhørende funksjoner og andre 

tilbud) som blir en av verdens mest miljøvennlige og innovative bygninger. Dette innebærer at planen vil 

legge til rette for blant annet idrett, næring, kontor og sirkulærøkonomiske tiltak, innenfor de premissene og 

føringene gitt i Bodø kommune sin nye KPA (2022-2034).  

Bygget vil plasseres i terrenget ut fra hvilket nivå som gir best mulig tilpasning til både klima, 

varmegjenvinning og minimalt energiforbruk. Det er skissert at selve spilleflaten vil ligge under bakkenivå. 

Det vil i tillegg legges opp til at andre idrettstiltak (f.eks. haller / treningsrom / løpebaner) legges under 

bakkenivå for å oppnå stabile klima- og temperaturforhold.  

Reguleringsplanen vil stille krav som går utover plan- og bygningsloven sine minstekrav. Bestemmelsene 

styres i hovedsak av kravene stilt i BREEAM Communities sine kriterier. BREEAM Communities har 6 

kategorier som blir vektet gjennom 40 ulike dokumenterte emner. 

 

Kategorier og vekting

Governance 9,3%

Resource and energy 21,6%

Social and economic

wellbeing 42.7%Transportation and

Movement 13.8%

Land use and

ecology 12.6%

Innovations 7%
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3.2 Illustrasjoner / skisser  

 

Figur 3-1: Situasjonsplan av foreløpig storstuekonsept. Utarbeidet av Gottlieb Paludan Architects 

4 Utbyggingsvolum og byggehøyder  

4.1 Beskrivelse (forhold til overordnet plan)  

Som nevnt i kap. 3.1 er ikke tiltakets beliggenhet i terrenget avklart, men det er lagt opp til at bygget skal 

senkes i terrenget for både å minimere høydeutslaget, og for å ivareta miljømessige faktorer. Hvor mye 

bygget kan senkes under bakkenivå vil avklares etter geoteknisk rapportering som skal utføres under 

planprosessen. Utgangspunktet er å legge seg på ca. 30 meter over ferdig terreng, i likhet med 

boligbebyggelsen på nordsiden av Thalleveien. Bygningsvolumet vil være gjenkjennelig sammenlignet med 

andre fotballstadioner som er etablert. Anleggene som kommer i tillegg til fotballstadionet vil inngå i det 

eksisterende bygningsvolumet, samt under bakkenivå. 

5 Funksjonell og miljømessig kvalitet  

5.1 Beskrivelse  

For å kunne oppnå Outstanding klassifisering i BREEAM Communities sertifiseringen stilles det 

kvalitetsmessige krav til planlegging og valg som går utover plan- og bygningsloven. Dette innebærer at man 

må vise til hvordan man kan oppnå et minst mulig CO2
 avtrykk for byggets konstruksjon gjennom blant annet 

gjenbruk av materialer, byggets utforming, romfordeling innenfor bygningskroppen, bruk av alternative 

energikilder (bl.a. solcellepanel, fjernvarme, varmegjenvinning) og grønne elementer på og rundt bygget.  
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Figur 5-1: BREEAM communities evalueringsskala 

 

Figur 5-2: BREEAM communities overordnet planleggingsprosess 
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5.2 FNs bærekraftsmål   

Prosjektet har som ambisjon å bli verdens mest miljøvennlige prosjekt gjennom sertifiseringsordningen 

BREEAM communities, som er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, 

sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Dette innebærer blant annet økte krav til 

forankring i samfunnet og av brukere av tiltaket ut over hva som kreves gjennom plan- og bygningsloven. 

Iht. §1.11 i kommende KPA (2022-2034) skal FNs bærekraftsmål legges til grunn for planlegging. Dette skal 

vurderes allerede ved oppstart av planarbeidet. Listen under er ikke uttømmende og kan være utsatt for 

endring.  

Mål  Planens forhold til målet  

 

Storstuen har som ambisjon å legge til rette for lokalproduksjon av ulike matvarer / 

råvarer som skal brukes i utvalgte næringer på anlegget. Overskuddet av produksjonen 

kan potensielt eksporteres til andre leverandører / næringer i Bodø. Matkonseptene for 

egen matproduksjon i anlegget og for å fremme lokal kompetanse på urbant landbruk 

står sentralt som et bindeledd i den sosialøkonomiske planen for prosjektet. Det vil ikke 

være matavfall fra anlegget. Matrester vil enten bli videresolgt, donert eller bli brukt som 

energi i pyrolyseanlegget. Det samme vil byens matavfall som i dag sendes bort.  

 

Storstuen er et samlingssted for helsefremmende aktivitet, med enkel tilgang til 

grunnleggende helsetjenester. Med å øke bevissthet på økologisk mat, fysisk helse, 

integrering av ulike miljøer på tvers av e-sport og spillerstrategier på høyt fysisk 

idrettsnivå, ønsker man å redusere forskjeller i ulike sosiale grupper. «Glimtvis» 

(Bodø/Glimts frivillige fotballag for personer som på ulike måter har falt utenfor 

samfunnet) og andre initiativ som er i drift vil også bli forsterket med dette anlegget. 

Andre aktuelle elementer kan være integrering av eldrebølgen – siden anlegget vil få 

innvendige muligheter til løping/gåtrening og diverse andre aktiviteter.    
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En av Norges idrettsforbund sine kjerneverdier er å styrke tilbudene innenfor 

kvinneidretten. Storstuen har som ambisjon å huse lokaler for ulike idretter tilgjengelig 

for alle aldre og kjønn samt å blande idretter på tvers av interesser og tradisjoner, som 

eksempelvis turn sammen med fotball.    

 

Storstuen har som ambisjon å være et av verdens mest innovative, bærekraftige og 

fremtidsrettede anlegg. Dette innebærer å anvende løsninger som sikrer bærekraftig 

levering og behandling av vann og avløp. Det er tenkt å bruke kloakk fra anlegget til 

pyrolyseanlegget og dermed utnytte energien i dette og slippe tilsvarende rent vann ut 

på avløpsnettet, etter at varmeenergien er hentet ut. Det er også opprettet samarbeid 

med IRIS Salten for å se på mulig bruk at byens kloakkslam til samme utnyttelse 

 

 

Bebyggelsen og den tekniske infrastrukturen legger opp til bruk av grønne energikilder, 

samtidig som bygget skal produsere grønn energi som kan føres tilbake til det lokale 

fjernvarme- og el-strømnettet i Bodø. Fordi Bodø ligger i sone for arktisk klima, vil det 

testes ut en miks av ulik vindteknologi basert på både vibrasjon, turbiner, effektbatterier, 

termiske batterier mm. Sammen med sensorikk og AI (kunstig intelligens) vil prosjektet 

tilstrebe en stabil energiløsning basert på ustabile bruker- og driftsgrensesnitt. 

 

Det legges opp til en stor variasjon i nye arbeidsplasser innenfor den nye storstuen, med 

et bredt spekter av ulike yrker. Bygget, med sine tilhørende funksjoner, vil bidra til den 

totale økonomiske veksten i Bodø og mulighet for at nye markedssegmenter kan få en 

testarena for nye produkter eller planleggingsmetoder i den nye storstuen.   

 

Storstuen har en ambisjon om å bli en frontfigur for innovative og miljøvennlige prosjekt 

og konstruksjoner. BREEAM Communities-sertifiseringen er førende for prosjektet og 

stiller krav til blant annet nytenkning, smart bruk av eksisterende infrastruktur og 

alternative energikilder som bidrar til bærekraftig utvikling. Prosjektet vil også gi en 

plattform for pilotering av nye norske energi- og klimateknologier som kan verifiseres og 

dermed få en plattform for videre skalering. Som en del av BREEAM Communities 

Outstanding-sertifiseringen er det tilstrebet både 2 case-prosjekter for Zero Emision 

Neighbourhood, 4 Enova-prosjekter og 5 innovasjonssøknader innen selve BREEAM 

Communities-sertifiseringen. Alle tiltak utarbeides sammen med Bodø Kommune slik at 

infrastruktur til eksisterende byområder, samt «Ny by - Ny flyplass»-området skal kunne 

nyte godt av utviklingene. 

 

 

 

En av grunnverdiene innenfor norsk idrett er at alle skal ha tilgang til å utføre den 

aktiviteten de ønsker å delta på, uavhengig av økonomisk, kjønnsmessig eller geografisk 

bakgrunn. Anlegget vil legge til rette for nye aktivitetstilbud (f.eks. fasiliteter for et bredt 

spekter av idretter) som viderefører grunnverdiene innenfor den norske idrettskulturen. 

Det tilstrebes også å senke barrierene mellom barn og eldre, mellom «gamere»/e-

sportsutøvere og proffe idrettsutøvere, høyfunksjonelle samfunnsbidragsytere og de 

som har falt utenfor («Glimtvis» og samarbeid med Kirkens Bymisjon mm). Prosjektet 

har allerede fått internasjonal oppmerksomhet og blir forhåpentligvis den nye 

møteplassen også for kulturintegrasjon og hyppige utenlandske besøk.  
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Den nye storstuen har som ambisjon om å bli et av verdens mest miljøvennlige og 

bærekraftige anlegg. Ambisjonen med prosjektet er å oppnå BREEAM Communities 

Outstanding sertifisering, noe som tilsier at bygget må innfri strengere krav enn det plan- 

og bygningsloven legger opp til. Bygget vil gi tilbake til Bodø som by på flere ulike nivå.  

Gjennom dialog med Bodø Kommune v/ næringssjef og link mot prosjektet «Ny by - Ny 

flyplass», sikres verdier som kan føres videre i valg som gjøres for energiløsninger, 

bygge- og planleggingsmetoder, sirkulær økonomi, sosiale kvaliteter med mer. 

 

Det legges opp til at anlegget skal ha en sirkulær løsning for bl.a. avfallshåndtering, 

varmegjenvinning og ulike energiløsninger.  

Thalleåkeren er i dag registrert som fulldyrka jord. Det skal legges stor vekt på 

håndtering av matjorden, enten gjennom gjenbruk i selve bygget og/eller flytting av jorda 

til jordbruksområder/ gårder som har behov for det. Prosjektet har startet på et 

utviklingssamarbeid med IRIS Salten og andre partnere med et konsept for realisering 

av ombruk av overflatematerialer. Prosjektet har som mål at minimum 50% av alle 

overflater (gulv, vegg, tak) skal være av ombruksmateriale fra rivingsprosjekter eller 

annet. 

 

Storstuen har som ambisjon å være et karbonnøytralt bygg, og som bidrar til at CO2
 

fotavtrykket reduseres. Dette er tenkt løst gjennom blant annet å utvikle sementfri 

betong fra askeavfall fra Keiserens biobrenselsanlegg og pilotere 80% CO2 redusert 

sementteknologi, klimareduksjon i planleggingsmetode av bærende konstruksjoner, 

fange egen CO2 fra utkastluft og gjenbruke denne til å akselerere fotosyntese og 

matproduksjon for storstueanlegget og lokalsamfunnet rundt.   

 

Anlegget vil være et samlingssted for alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, 

idrettsinteresser, politisk standpunkt, nasjonalitet eller kjønn. Idretten og de andre 

funksjonene som storstuen skal romme skal være åpen og tilgjengelig for alle.  

 

Planprosessen legger opp til et tett samarbeid mellom naboer, innbyggere i Bodø, 

idrettslag, barn og unge, kommunen og offentlige myndigheter. Alle skal bli hørt og være 

med i prosessen med å utvikle Bodø sin nye bærekraftige storstue. BREEAM 

Communities har også her en helt egen kategori som skal dokumentere samarbeid på 

tvers av et uhildet ekspertpanel for gjennomgang av prosjekter, involvering av berørte 

parter og interessenter, videre forankring i samfunnet med mer.  

 

BREEAM Communities er valgt som 3.parts sertifiseringsform grunnet dens overensstemmelse med FNs 17 

bærekraftsmål, og fordi dette er den eldste og mest anerkjente sertifiseringsformen for bærekraft. Samtidig 

forankres allerede på et veldig tidlig tidspunkt (planprosess) kvaliteter og verdier inn i bestemmelser og 

utforming av plan, utnyttelse og tomteområde.  

Figuren videre viser ulike sertifiseringsordninger vurdert opp mot FNs 17 bærekraftsmål.  
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Figur 5-3: https://www.breeam.com/resources/un-sustainable-development-goals-and-breeam/?cn-reloaded=1 

6 Tiltakets virkning på, og tilpassing til, landskap og omgivelser  

6.1 Beskrivelse  

En storstue i en slik størrelsesorden vil medføre virkninger ovenfor landskapet og tilgrensende naboområder. 

Bygningsvolumet vil påvirke soltilgjengeligheten for visse eiendommer i ulike tidsrom i løpet av året. Området 

på Thalleåkeren er i stor grad helt flatt, noe som gir muligheter for å begrense nødvendigheten for eventuelle 

skjæringer / fyllinger i forbindelse med det nye tiltaket. Utslaget av å kunne senke deler av bygget under 

bakkenivå vil bidra til å begrense landskapsvirkningen, samt begrense konsekvensene for boligområdene 

nord for planområdet.  

Utendørs aktivitetsområder vil primært etableres på bakkenivå, og vil ikke ha noen synlige virkninger på 

landskapsbildet. Valg av underlag vil ha konsekvenser for hvordan disse områdene omfattes, samtidig må 

det tas en vurdering opp imot de klimatiske forholdene og hva som er mest aktuelt å benytte mellom 

kunstgress, fast underlag eller ekte gress.  

7 Forhold til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid  

7.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 

Bodø storstue vil bli et viktig anlegg for kommunen og lokalsamfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel ble 

vedtatt av Bodø Bystyre oktober 2021, og skal være bodøsamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan. 

Planen inneholder langsiktige mål og satsningsområder, gjennom 8 satsingsområder fordelt på 3 hovedmål:  
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1. Mennesket i sentrum – folk skaper byen. Trivsel trygghet og inkludering skal ligge til grunn. 

2. Smart og grønn – utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive 

bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn 

3. Motor i nord – Bodø skal være i førersetet for relasjonsbygging, og nærings- og samfunnsutvikling i 

nordområdene.  

7.2 Kommunale temaplaner 

Aktuelle kommunale planer, vedtekter og utredninger er:  

• Handlingsplan for kollektiv trafikk (2020-2023)  

7.3 Kommuneplanens arealdel (2022-2034) 

Bodø bystyre vedtok i møte den 9.12.2021 å legge forslag til ny arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. 

En av hovedpremissene for Thalleåkeren som lokasjon for Bodø Storstue er foreslått arealdisponering i 

kommende KPA til Bodø kommune (2022-2034). Thalleåkeren er foreslått avsatt til kombinert formål 

(tjenesteyting/næring/idrett) og LNFR. Tiltakene som er foreslått i forbindelse med storstuen vil være i tråd 

med kommende overordnet plan, og vil være premissgivende for planleggingen.  

 

Figur 7-1: Foreslått arealdisponering i ny KPA 2022-2034. Kilde: Bodø kommune 

7.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplanen Rv 80 Thalleveien – Hunstadmoen planid: 1263 (vedtatt 17.02.2011) planla det nye 

vegnettet rundt planområdet (foruten Thalleveien). Bodøveien, Hålogalandsgata og Kirkeveien er utbygd i 

tråd med reguleringsplanen, ferdigstilt i 2019. Det vil være behov for å avklare kollektivbehovet i forbindelse 

med storstuen. Dette kan føre til at deler av plan 1263 blir endret.  

Plangrensen tar for seg sørligste delen av reguleringsplan Hovdejordet og Gjerdåsen planid. 1145 (vedtatt 

22.03.2001). Planen består i hovedsak av boligformål. Plangrensen til storstuen tar for seg gang- og sykkel, 
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fortau og vegformål langs Thalleveien. Det vil være behov for å se på utforming, kapasitet og plassering av 

samferdselsanlegget langs veien for å sikre den økte belastningen storstuen medbringer.   

Vest for Kirkeveien ligger Bodø Energi Fjernvarmeanlegget (Keiseren), og er sikret i reguleringsplanen 

Detaljregulering biobrenselanlegg Rønvikjordet planid. 1301 (vedtatt 12.09.2013). Det er ikke planlagt å 

endre formålet eller bruken av anlegget i forbindelse med storstuen, men området nord for Keiseren 

(kommunens gartneri) er av interesse å se nærmere på i forbindelse med maskinparken og verksted til 

storstuen. Området er ikke regulert i dag.  

 

Figur 7-2: Gjeldende reguleringsplaner. ref. kommunekart.com 

7.5 Statlige retningslinjer 

Aktuelle statlige og regionale retningslinjer og føringer er:   

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (bærekraftig byutvikling) 

• Klima – og energiplanlegging 2018 (reduksjon av klimagassutslipp) 

• Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2014 (redusert transportbehov og tilgjengelighet for 

de som ikke disponerer bil) 

• Barn og unges interesser i planleggingen 2020 (mulighet for fysisk aktivitet, gode oppvekstsvilkår og 

trafikksikkerhet) 

• Støy i arealplanlegging (reduksjon av helseskader pga. støy) 

7.6 Fylkeskommune planer  

Aktuelle fylkeskommunale planer og føringer er:  

Planid 1145 

Planid 1263 

Planid 1301 
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• Et bærekraftig Nordland – Planstrategi for samarbeid og grønn omstilling (2021-2024) – Nordland 

fylkeskommune  

• Handlingsplan for universell utforming (2018-2021)  

• Kilder for livskvalitet (2018-2025  

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  

Naboer  

Størrelsen på tiltaket med sine tilhørende funksjoner vil medføre en betraktelig økning i trafikk, både av 

motoriserte kjøretøy og myke trafikanter. Bodø/Glimt sine hjemmekamper er hendelsen som tiltrekke størst 

besøksmengde innenfor et gitt tidsrom. Utenom kampdager vil de tilhørende funksjonene / aktivitetstilbudene 

bidra med jevn strøm av besøkende.  

Barn og unge 

Siden det tenkt å legge til rette for ulike idretter med tilhørende anlegg, vil barn og unge være et viktig tema i 

planleggingen. Det må være god tilgjengelighet og trafikksikre adkomstløsninger på infrastrukturen som fører 

til planområdet.  

85 meter fra planområdet ligger Jentoftsletta barnehage. Ut ifra dagens vegnett kan en anta at Thalleveien 

og Kirkeveien brukes som hovedadkomst til barnehagen for de som bor i sør, vest eller øst. Det er registrert 

en del bevegelsesaktivitet i barnetrakk.no. Nærmeste skoler til planområdet er Østbyen skole og Saltvern 

skole. Ut ifra dataen som er tilgjengelig på barnetrakk.no kan det vurderes at mange bor i nærhet til sine 

respektive skoler.  

 

Figur 8-1: Utsnitt fra barnetrakk.no. Planområdet markert i rødt.  

Landbruk 

Thalleåkeren er ifølge NIBIO sitt temakart fulldyrka jord. Det er stilt krav i forslag til ny KPA sine 

bestemmelser §1.15 Bevaring av matjord i Byutviklingsområdet at det gjennom bestemmelsene skal sikres 
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hvordan matjorden skal håndteres dersom matjord inngår i planområdet. Håndteringen av matjorden vil 

vurderes som en del av planprosessen.  

Biologisk mangfold 

Innenfor planområdet er det registrert to fuglearter: stær (truet) og fiskemåke (truet). Begge artene er 

registrert som truet iht. Norsk Rødliste1. Det må vurderes i planprosessen hvordan artene skal ivaretas og 

eventuelle konsekvenser dette innebærer. Av botaniske arter er tromsøpalme registrert flere steder langs 

Thalleveien. Den er registrert som en fremmed art med høy risiko iht. Fremmedartlista (2018).2 Det må 

vurderes hvordan tiltakene innenfor planområdet ungår ytterligere spredning av fremmed arten.  

Kulturminner  

Det er ikke registrert kulturminner fra nyere tid innenfor planområdet. Kulturmyndigheten må vurdere ved 

varsel om oppstart om området har potensiale for automatisk freda kulturminner.  

Andre forhold 

Ut ifra tilgjengelig data og informasjon fra ulike kartdatabaser er det ikke avdekket andre forhold som er 

utsatt for virkninger av den nye storstuen.  

9 Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

Det er utført en innledende fareidentifikasjon for å avdekke potensielle farer innenfor planområdet. Følgende 

temaer vurderes som aktuelle:  

Fare Vurdering Aktuelt for videre 

vurdering  

(ja / nei) 

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

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 

Vind/ekstremnedbør 

(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) 

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 

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 

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 

ja 

 

1 https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021  
2 https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018  

https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
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Fare Vurdering Aktuelt for videre 

vurdering  

(ja / nei) 

med Thalleveien i nyere tid. En storstue med sine tilhørende funksjoner vil 

medføre en økt belastning på den trafikale infrastrukturen.  

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 

Slokkevann for 

brannvesenet 

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

ved prosjektering av anlegget. I henhold til TEK17 skal slukkevannskapasitet 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 Hovdejordet 

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 

 

10 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles om oppstart  

Kommunen stiller med en uttømmende liste ved varsel om oppstart.  

11 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte myndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 

11.1 Beskrivelse av behov / ønske om samarbeid  

Storstuen, med sine tilhørende næringer / 

aktivitetstilbud, vil være av stor viktighet for Bodø som 

by, og regionen. Plan- og bygningslovens 

minimumskrav til medvirkning anses derfor ikke som 

tilfredsstillende i denne sammenheng. Veileder for 

medvirkning i planprosess utarbeidet av Regjeringen vil 

benyttes som grunnlag for medvirkningsprosessen som 

skal benyttes i planarbeidet. For å sikre at 

reguleringsplanen ivaretar alle interessenter i 

forbindelse med anlegget, vil det avholdes blant annet 

folke- og nabomøter, politiske fora, barn og unge, 

skolekretser, næringer, dialog-/avklaringsmøter med 

berørte myndigheter og tett dialog med Bodø 

kommune under hele reguleringsprosessen. Det er 

viktig å avklare alle potensielle konflikter, ideer, behov 

og spørsmål som oppstår i planlegging for å sikre høy 

innflytelse.  

 

11.2 Beskrivelse av medvirkningsopplegg  

Medvirkning vil løses ved bruk av:  

• Folke- og nabomøter  

• Infomøter og direkte kontakt med lokalnæringer  

• Bruk av innspillskart  
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• Designpanel for vurdering av plandokumenter  

• Innspill fra lokale skolekretser  

• Medvirkning hos barn og unge direkte og gjennom barnas talsperson 

• Medvirkning hos ulike idrettskretser  

• Vurderinger av plan i politiske fora  

• Tidlig avklaringer og dialog med offentlige myndigheter 

• Jevnlige samarbeids- og avklaringsmøter med Bodø kommune  

12 Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 

kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.  

I arbeidet med ny KPA for Bodø kommune (2022-2023) er det gjennomført en konsekvensutredning for 

Thalleåkeren. Utgangspunktet for KU’en var å omdisponere arealet fra offentlig og privat tjenesteyting til 

kombinert formål (tjenesteyting/ næring/ idrett) og LNFR. Jf. §6b. i konsekvensutredningsforskriften 

spesifiseres det at KU utgår dersom det konkrete tiltaket er utredet i en tidligere reguleringsplan. 

Konsekvensutredningen for arealdelen har vurdert området på et overordnet nivå, og ikke tiltaksnivå. Det må 

derfor vurderes om planlagte tiltak omfattes av konsekvensforskriftens vedlegg I eller II.  

Planforslaget legger opp til formål som er i tråd med kommende KPA, men ut ifra dagens situasjon har man 

antatt at sammensetningen av alle tiltak/ tjenester / næringer vil overstige 15 000m2 BRA. Reguleringsplanen 

vil derfor falle inn under vedlegg I (pkt. 24) i konsekvensutredningsforskriften:  

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privattjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 

Dette vil si at planen skal ha planprogram og konsekvensutredes jf. konsekvensutredningsforskriften §6b.  

En foreløpig vurdering av temaer jf. §21 i konsekvensutredningsforskriften som kan ha vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn er (temaene er utsatt for endringer):  

• Landskap 

• Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 

• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

• Beredskap og ulykkesrisiko  

• Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn, samt støy)  

• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  

• Barn og unges oppvekstsvilkår  

• Arkitektonisk og estetisk utforming, utrykk og kvalitet.  

 


