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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
 
Bodø Storstue, Bodø. PlanID; 2022003 
 
Møtedato: 18.03.2022    

 
Til stede:  

Bodø kommune: Mats Marthinussen, Jonas Bjørklund, Kristoffer L. Seivåg, Øyvind Arntzen, Svein O. 
Moen, Tom-Asle Solbakken-Eide, Stig Solli, Gudrun Hagen 

Advansia (byggherres representant: Dinah Laland 

Norconsult (konsulent): Adrian Barsten, Ingunn Lindbach, Ingvild Tillerbakk 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf.: Norconsult AS, Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim, Tlf. 
418 50 186, e-post: adrian.barsten@norconsult.com  

 
Beskrivelse av planområdet. 
Planavgrensningen omfatter Thallejordet med tilgrenset veiareal. I tillegg inngår fjernvarmeanlegget 
Keiseren og areal som Bodø kommune leier til sitt gartneri. 
 
Planområdet omfatter disse eiendommene g/bnr.:  

• 38/3, 310, 253, 339, 765,  
• 143/2, 4  
• 145/91, 92, 93, 97 

 
Størrelse: ca. 94 dekar.  
 
Beskrivelse av planforslag  

• Skal legge til rette for Bodø/Glimts nye fotballstadion som skal inneholde en rekke andre 
funksjoner 

• Parallell planprosess med sertifiseringsprosess av Breeam Communities 
o Mål om å sertifisere planen til 95 % oppnåelse som «Outstanding» i Breeam 

Communities 
o Krever utvidet dokumentasjon utover normal planprosess 
o Har også søkt fire Enova-prosjekter med fokus på energisystem 

 Inkluderer energiløsninger i samarbeid med BE Varme (Keiseren) 
 Håndtering av eget avfall med blant annet pyrolyse 
 Etablere anlegget under bakkenivå (under telenivå) for å utnytte 

grunnvarmen for oppvarming av idrettsanleggene 
 Utnytte vindenergi ved hjelp av turbiner og vibrasjon 
 Etablere hele anlegget som et nullutslippsbygg 
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 Etablere løsninger for urbant landbruk 
 Redusere 85 % av CO2-utslipp i betongen 
 Ønsker å redusere/optimalisere materialbruk i bærekonstruksjon 
 Samarbeid med IRIS om ombruk av materialer til overflater 
 I tillegg samarbeid med prosjekter i FME ZEN og Bodø som pilot 

• Blant annet stedskvaliteter 
• Bodø/Glimt har behov for et større stadion, og samtidig se muligheten til å samle flere andre 

aktører/miljøer som har behov 
o Andre idrettstilbud 
o Fritidstilbud 
o Servering 

Bli en sosial arena for de som er involvert i idrett, kultur og andre aktiviteter 
 Gode møteplasser og serveringsmuligheter 
 Inkludere flere tilbud for barn og ungdom 
 Samlingspunkt for alle deler av befolkning 
 Aktivitet gjennom hele døgnet 

o Satse på alle Bærekraftsmålene som et ledd i Action Now-nettverket 
 Være en bidragsyter til samfunnet i Bodø 

• Skal gjennomføre grunnundersøkelser i uke 13 for å avklare endelig plassering 
• Stadionanlegget tilpasses bygningsmiljøet rundt, og skal ikke være et signalbygg 
• Endelig trafikkløsning ikke avklart 
• Det jobbes med programmering for å avklare hvilke andre aktører som skal inn i anlegget og 

deres behov 

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

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 
 

• VA og overvann 
o Det må avklares hvor avløpet skal påkobles og behovet fra stadionanlegget 

 Ansvarlig konsulent (AFRY) må ta kontakt med kommunen for å avklare 
 Mest naturlig påkobling i Thallekrysset 

o Blågrønn faktor ligger til grunn for overvannshåndtering i prosjektet 
 Kommunen opplyser om at det sannsynligvis er dårlig infiltrasjonsevne i 

området, må muligens pumpe vekk vann fra konstruksjonene. Byggherre 
ønsker å beholde eksisterende grunnvannsstand, det skal gjøres 
grunnundersøkelser i uke 13. 

o Det viktigste er å dokumentere kapasiteter og påkoblingspunkt 
• Matjord 

o Kommune stiller strenge krav til videre bruk av matjord, og ved eventuell bruk i 
nærområdet 
 Byggherre ønsker at matjord skal gis ny bruk fra første dag, har vært i 

kontakt med landbruksavdelingen og jobber med mottakere. 
 Kommunen skal godkjenne plan for håndtering av matjord 

• Adkomst og veiløsning 
o En god trafikkanalyse kreves.  
o Kirkeveien og RV 80 er ikke veldig egnet som adkomst/avkjøring. Evt. bruk av disse vil 

også kreve avtale med veieier. (Nordland Fylkeskommune/Statens vegvesen) 
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• Thalleveien kan vurderes som adkomstvei. Dette krever tidlig avkjøring etter 
Thallekrysset. Løsning må skisseres, og siktforhold må avklares. Det kan  
sjekkes ut mulighet for tidlig avkjøring rett etter rundkjøring, men ikke etter 
krysset Ragnar Schjølbergs gate. Det er begrenset kapasitet lengre øst, og 
dette må vurderes nøye.   

 Det er ikke gjennomkjøringsmulighet i Thalleveien, så det bør vurderes å 
etablere snuplass/rundkjøring e.l.  

 Utvidet bruk av rundkjøring RV80 mot Thalleveien må avklares med veieier 
Statens veivesen. (Kapasitet er nok OK, vurderes som en formalitet, men må 
avklares) 

 Bussen passerer i Thalleveien i dag, og det er etablert busstopp i vei. 
o Bilproduksjon vil i utgangspunktet være lav, men mulig stort behov for løsninger for å 

slippe av passasjerer (drop off) i hjertesone. 
o En mobilitetsplan vil være nødvendig 

 Viktig å stimulere til bruk av gange, sykkel og kollektiv, også på kampdag 
 

• Stadionanlegget 
o Usikkerhet hvordan stadionanleggets utforming og endelig design blir før høring av 

planforslag 
o Det er viktig at rammene for byggeprosjektet fastsettes i planforslaget, deriblant de 

viktigste arkitektoniske grepene. 
o Noen skisser behøves 

• Konsekvensutredning (KU) 
o Mange tema ivaretas i planprosessen 
o Ikke behov for ytterligere tema, men vind/lokalklima må omtales 
o Må vurdere hvilke temaer som skal følge KU-metodikk eller kun beskrives 

 Konsulent vil sende over forslag til metodikk 
o Temaene gjennomgås mer i planprogrammet 

• Miljøprogram 
o Det stilles krav om å levere miljøprogram i tråd med nasjonal standard som en del av 

planforslaget 
• Planprogram  

o Skal sendes ut seinest med melding om planoppstart 
o Kommunen skal få planprogrammet til gjennomlesning før utleggelse 

 Høring av planprogram 6-7 uker 
o Trenger ikke politisk vedtak av planprogram 
o Administrasjonen har også delegert myndighet til å legge planforslag til høring og 

offentlig ettersyn 
o Politisk behandling av PP/utlegging kan være hensiktsmessig uten at det forsinker 

planprosessen 
• Plansamarbeid 

o Samarbeid med kommunen underveis i utforming av planforslag 
o Fagrapporter og dokumenter sendes over underveis og fortløpende 
o Gjennomføre samarbeidsmøter 

 Konsulent sender forslag til møteplan 
 Tydelig agenda sendes ut i forkant 

• Planbestemmelser og planbeskrivelse 
o Skal følge kommunens mal 
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• Kommuneplanens arealdel 2022-2034  
o Skal vedtas 16. juni 
o Ikke klageadgang på kommuneplan 

• Plankart 
o Det meste av maler for tegnforklaring og fremstilling aksepteres 
o Kommunen gjennomfører SOSI-kontroll 

• Kommunen sender over adresselister og omriss for naboliste 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 
Kommuneplanen 
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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gjeldende reguleringsplaner i, eller tilgrenset, planområdet 

• Reguleringsplanen Rv 80 Thalleveien – Hunstadmoen plan-ID 1263 (vedtatt 17.02.2011). 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 plan-ID 
1145 (vedtatt 22.03.2001). Det vil være behov for å se på utforming, kapasitet og plassering 
av samferdselsanlegget langs veien for å sikre den økte belastningen storstuen medbringer. 

• Detaljregulering biobrenselanlegg Rønvikjordet plan-ID 1301 (vedtatt 12.09.2013). 
• Del som tilhører eldre plan som kommunen ønsker opphevet, reguleringsplan for RV80-pars. 

Snippen/Skjæringa plan-ID 1174 (vedtatt 15.06.1979) 

 
Pågående planarbeid 
I nordøst pågår planprosess for endring av Kirkeveien 39/ Thalleveien 17 plan-ID 1146 (vedtatt 
27.10.2005). Planavgrensning bør justeres for å unngå overlapping 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVGRENSNING AV PLANEN 

• God kvalitet på eiendomsgrenser 
• Foreslått plangrense i nordøst overlapper med pågående planprosess (se over) 

o Enig om å justere i sørøst for å følge plangrensen til Keiseren 
• Det er fint at plangrensen følger eiendomsgrensen som et utgangspunkt 
• Hva er hensikten med å inkludere trafo og gartneri innenfor plangrensen? 

o Rom nok til å foreta avklaringer for energiløsninger, men i utgangspunktet skal 
prosjektet knytte seg til området på Thalleåkeren 

• Kommunen justerer og sender over ny versjon 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING. 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er: 
Saken faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Begrunnelse fra planlegger: 
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 15 000 m2 BRA. 
Reguleringsplanen vil derfor falle inn under vedlegg I (pkt. 24) i konsekvensutredningsforskriften: 

 
Begrunnelse fra kommunen 

Begrunnelsen støttes.  
 
 
GEBYR 
Gebyrkravet stiles til: Glimtech AS 

 
Fastsetting av gebyr: Gjeldende betalingsregulativ. 
 
Plansaker hvor det ikke kan dokumenteres fremdrift vil bli avsluttet etter 12 mnd. fra 
oppstartsmøtet. Avslutning av plansaker ilegges gebyr i henhold til betalingsregulativet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FRAMDRIFT 
Det forventes rask framdrift i denne plansaken. 
 

Siste frist for utlegging til høring og offentlig ettersyn er 6. juni for å rekke politisk møte i 
september. 

 
 
MEDVIRKNING 

• Litt ulike opplegg som skal gjennomføres i regi av konsulent og Bodø/Glimt 
• Viktig at barn og unge blir involvert spesielt siden det skal være en sosial møteplass 
• Viktig tema i sertifisering av Breeam Communities 
• Anbefalt å orientere i kommunens råd  

o Ungdomsråd i kommunen – Kontaktperson: inger.lund@bodo.kommune.no 
• Kommunen kan bidra med å legge til rette for folkemøter i Rådhuset 
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE 

• Viktig å avklare tidlig VA, overvann, adkomstløsninger, avfall og øvrig teknisk infrastruktur 
o Mange grensesnitt 

• Utbyggingsavtale kan vedtas samtidig med plan 
• Anbefaler å melde oppstart av utbyggingsavtale samtidig med planoppstart 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLANLEVERANSE 
 
Planleveransen for en ny eller endret plan skal bestå av følgende dokumenter: 
• Kopi av annonse for oppstart plansak. 
• Plankart på pdf og sosi-fil 
• Planbeskrivelse med ROS og eventuell KU / oppsummering av KU. 
• Planbestemmelser 
• KU 
• Miljøprogram 
• Digital 3D-modell 

o Det kreves levert digital 3D-modell sammen med høringsperioden 
o helst i FBX, men 3DS eller Revit aksepteres 

• Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument i Open Document Format. 
• Mindre enn 12 måneder mellom planleveranse og oppstartsmøte 
 
Bodø kommunes maler skal brukes i utarbeidelse av planforslag. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONKLUSJON 

• Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan 
 
Saksbehandler 1 er Jonas Bjørklund og saksbehandler 2 er Kristoffer L. Seivåg 
 
 
Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent 
innen 2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes 
til adresselisten. 
 
Referent: 
 
Kristoffer L. Seivåg 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 
vurderinger fra Byutvikling er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske 
vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
Planforslaget må sendes Byutvikling innen 12 mnd. etter oppstartsmøtet. Dersom det går 1 år fra 
oppstartsmøte og det ikke er mottatt planleveranse vil Byutvikling avslutte saken. Dersom saken 
allikevel skal fremmes må det holdes nytt oppstartsmøte. 


