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 Sammendrag 

Bodø/Glimt (heretter: «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, friidrett, sykling, innendørs løpebane, turnhall, sportsbutikk, 

treningssenter, fysio/ergo, kiropraktor, lekeland, barnehage, omsorgsboliger (tjenesteyting), 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.  

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, avklarer premisser for utarbeidelsen og beskriver 

hvilke utredninger og metodikk som må gjennomføres for å belyse virkinger av planlagt utbygging. Storstuen 

vil bli et omfattende anlegg som vil påvirke både landskapet og samfunnet i Bodø.  

Reguleringsplanen skal belyse alle virkninger av tiltaket. Konsekvensutredningene skal gi et nødvendig 

kunnskapsgrunnlag for de temaene som må belyses spesielt. For utvikling av Bodø storstue er det i 

plansammenheng blant annet viktig å utrede hvilken påvirkning det har på landskapet, konsekvenser for 

jordvern av å omdisponere landbruksarealet på Thalleåkeren, og hvilke konsekvenser et slikt tiltak har for 

nærmiljøet og Bodø by.  
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1 Innledning 

1.1 Tiltakshaver og plankonsulent 

Rolle Firma 

Tiltakshaver og byggherre Glimtech AS (eier: Bodø/Glimt) 

Byggeherrens representant Advansia  

Konsulent og prosjektering AFRY 

Konsulent og prosjektering Norconsult  

1.2 Hensikten med planarbeidet  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. Storstuen skal erstatte Aspmyra stadion, 

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 bærekraft innen alle de 3 

segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere flere andre aktører som 

Idrettsgymnas, håndballhall, ishockey, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, 

omsorgsboliger (tjenesteyting), 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.  

1.3 Krav om konsekvensutredning 

I arbeidet med ny rullering av kommuneplanens arealdel (KPA) for Bodø kommune (2022-2034) er det 

gjennomført en konsekvensutredning (KU) 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.  

Det ble avholdt oppstartsmøte med Bodø kommune fredag 18.03.2022 der vurdering av for 

konsekvensutredning med planprogram ble drøftet. Bodø kommune stiller seg bak vurderingene av krav om 

konsekvensutredninger. 

1.4 Premisser for planarbeidet  

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

trafikksikkerhet) 

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

 Fylkeskommune planer  

Aktuelle fylkeskommunale planer og føringer er:  

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

• Handlingsplan for universell utforming (2018-2021)  

• Kilder for livskvalitet (2018-2025) 

• Fylkesplan (2013-2025) 

 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:  

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.  

 Kommunale temaplaner 

Aktuelle kommunale planer, vedtekter og utredninger er:  

• Handlingsplan for kollektiv trafikk (2020-2023) 

• Klima- og energiplan (2019-2031) 

• Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018-2021 

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

 BREEAM COMMUNITIES 

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. 

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.  

 

For sosial bærekraft legger vi opp til å bidra innen sosial demografi knyttet opp mot inkludering via kultur og 

idrett. Anlegget skal inkludere barn og unge, eldre (omsorg + boliger) og de som har havnet utfor samfunnet 

og som gis en plattform for «rusfri time» (Glimtvis) etc.  

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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Ytterligere 4 innovasjonskonsept tilstrebes utredet og gjennomført som part av prosjektet:  

1. Material- og CO2 reduksjon i bærende konstruksjoner 

2. CO2 og klimabesparende betongkonstruksjoner 

3. Energikonsept 

4. Ombrukskonsept 

Det benyttes 2 stk. ZEN (zero emission neighbourhoods)1 case for å integrere forskning opp mot løsninger 

som kan gagne den nye byen og utviklingen for «Ny by - Ny flyplass»: 

• Energilogistikk – basert på konseptet som også er part av prosjektet jf BREEAM Communities, og 

angitt i Energikonsept over  

• Hvordan sikre og øke stedskvaliteter 

 

1.5 Lovgrunnlaget  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008. 

• Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981. 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 19.juni 2009 

• Lov om friluftslivet (friluftsloven) av 28. juni 1957. 

• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) av 20. juni 2008 

• SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26. september 2014 

• SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene av 4. september 2009 

• RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 20.09.1995 

• RPR for behandling av støy i arealplanlegging av 11.06.2021 

 

1.6 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 Overordnede planer  

• Medvirkning i planlegging, veileder H-3202 B 

• Kommuneplanens arealdel for Bodø kommune (2020-2023) 

• Kommuneplanens samfunnsdel for Bodø kommune (2019-2030) 

• Handlingsplan for kollektiv trafikk (2020-2023) 

• Kommunedelplan for sykkel (2018-2025) 

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

fylkeskommune 

• Handlingsplan for universell utforming (2018-2021)  

• Kilder for livskvalitet (2018-2025) 

 Reguleringsplaner  

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

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

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

storstuen til Bodø/Glimt, og 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, 

 
1 https://fmezen.no  

https://fmezen.no/
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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 tiltak har direkte tilknytning til 

fotballaktiviteten (for eks. treningsbane). Området er ikke regulert i dag.  

 

Figur 1-2: Gjeldende reguleringsplaner. Kilde kommunekart.com 

Planid 1145 

Planid 1301 

Planid 1263 
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2 Planprosess  

2.1 Fremdrift  

Bodø/Glimt er i stor utvikling, og har de siste årene tatt steg i nasjonale og internasjonale konkurranser. Det 

er et stort behov for en ny arena som oppfyller krav satt av NFF og UEFA på en helhetlig og bærekraftig 

måte, samt for Glimts videreutvikling som organisasjon og idrettslag. Dette setter premisser for en stram 

fremdriftsplan for planarbeidet. 

Tabell 1 Fremdriftsplan for planarbeidet 

Planprosess Faser i planarbeidet Deltakere tidsrom 

1. Planprogram/ 
oppstart av 
planarbeid 

Utarbeide forslag til planprogram Advansia, Norconsult, 

Bodø/Glimt og Bodø 

kommune  

Uke 12 

Forslag til planprogram Planavdeling Bodø kommune Uke 13 

Høring planprogram/ varsling oppstart 

planarbeid 

Alle Uke 13-21 

Folkemøte og Medvirkning   Viser til kapittel 2.3 Folkemøte 4.april 2022, for 

øvrig Uke 12 - 19 

Vedtak planprogram Plan- og miljøutvalget Uke 21 

2. Utarbeiding av 
planforslag 

Utarbeiding planforslag, samarbeid 

med grunneiere og andre 

Arbeidsgruppe/ 

prosjektgruppe 

Uke 13 - 20 

Medvirkningsopplegg Alle co/Bodø/Glimt Uke 13 – 21 

Utredninger/ stedsanalyse Norconsult & AFRY Uke 13 - 19 

ROS Norconsult Uke 17- 19 

1.gangsbehandling planforslag  Planavdelingen Bodø 

kommune 

Uke 23 

3. Offentlig 
ettersyn/ høring 

Offentlig ettersyn/ høring Alle Uke 23 (6. juni senest) 

Design Review Alle + utvalgt 3.parts panel 

Co/Bodø/Glimt 

 

Bearbeiding planforslag Arbeidsgruppe Uke 31-34 

2.gangsbehandling i planutvalget Plan- og miljøutvalget 7. september 2022 

4. 2. gangs 
behandling/ 
Vedtak 

 Bystyret 22. september 2022 

 

2.2 Medvirkning  

 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.  
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 Beskrivelse av medvirkningsopplegg  

Medvirkning vil løses ved bruk av:  

• Folke- og nabomøter  

• Infomøter og direkte kontakt med 

lokalnæringer  

• Bruk av innspills kart  

• 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 

• Jevnlig samarbeid- og 

avklaringsmøter med Bodø kommune  

• 2 stk ZEN case opp mot Bodø By 

integrasjon og -problemstillinger innen 

stedskvaliteter og energilogistikk 

• 4 stk innovasjonskonsepter sammen 

med samarbeidspartnere i Bodø, 

Nordland samt nasjonal 

spesialkompetanse. 

Innovasjonsprosjektene i samarbeid 

med Enova og kvalitetssikret av BRE i London ifm BREEAM Communities 

 

 

Figur 2-1: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id26
09532/?ch=6 
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3 Beskrivelse av planområdet  

3.1 Stedet  

Planområdet ligger ca. 1,46km fra Bodø sentrum, og er sentral i sin beliggenhet med tanke på tilgjengelighet 

for beboere i Bodø. Bodø flyplass ligger 2,4 km i luftlinje fra planområdet.  

Thalleåkeren er et jordbruksareal som avgrenses av samferdselsarealer; Bodøveien (riksveg 80), 

Thalleveien (kommunalveg 24700) og Kirkeveien (fylkesveg 834). Åkeren ligger som en buffer mellom hoved 

innfartsåren til sentrum Bodøveien (riksveg 80) og boligområdet på nordsiden av Thalleveien.  

Thalleåkeren er siste jordbruksarealet som avgrenser bebygde områder mot andre jordbruksarealer øst for 

Bodø sentrum.  

Bodø ligger åpent mot Norskehavet og er utsatt for store variasjoner i klimatiske forhold, med sterk vind og 

mye nedbør. Avhengig av vindretning  

Topografien innenfor planområdet og området rundt er så si helt flatt. Det er terrengformasjoner i sør og øst, 

mens fjellformasjonene oppstår i nord og nordøstlig retning.  

 

Figur 3-1: Utsnitt fra høydedata. Planområdet stiplet i rød. 

3.2 Arealbruk og størrelse 

Foreslåtte planområde er ca. 93,5 daa, derav 56,5 daa er Thalleåkeren som også er hoved arealet tiltenkt 

utbygging. 21 daa av planområdet er på øst siden av Kirkeveien og består av fjernvarmeanlegget og 

kommunalt gartneri. Det resterende arealet består av samferdselsareal som må vurderes ut ifra den 

fremtidige belastningen plantiltaket vil medbringe.  

3.3 Planavgrensning  

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 
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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 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.  

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.   

 

Figur 3-2: Forslag til planavgrensning 

3.4 Bebyggelse 

Sør for planområdet ligger næringsareal med blant annet detaljhandel og bilforhandlere. Nord og nordøst for 

planområdet består av boligområder med varierte bygningstyper, blant annet høy og lav blokk, rekkehus og 

eneboliger. I området nord for Thalleveien er preget av at kommunen har satset på og forvaltet en 

fortettingspolitikk med store uteoppholdsarealer. Bebyggelsen som vil bli mest preget av den nye 

utbyggingen er bebyggelsen langs Thalleveien, som er av type leiligheter. På det høyeste er bebyggelsen på 

8 etasjer (45.26 meter fra bakkenivå), og det laveste 4 etasjer (33.17 meter fra bakkenivå) mot Thalleveien. 

Det arkitektoniske utrykket som er brukt varierer både i form, materialer og farge i vest – øst retning, der 

bebyggelsen i vest er eldst og nyere i øst.   
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Figur 3-3: Utsnitt fra google maps. Bebyggelse langs Thalleveien 

Øst for Kirkeveien (fylkesveg 834) ligger et kommunalt gartneri og fjernvarmeanlegget «Keiseren».  

3.5 Grønnstruktur  

Hele Thalleåkeren er en form for grønnstruktur, men ettersom den har vært driftet som et jordbruksareal har 

tilgjengeligheten for annen form for aktivitet vært begrenset. Området er også preget av høyt støynivå fra 

Bodøveien og Kirkeveien, og mangel på støyskjermende tiltak langs vegen har gjort at Thalleåkeren ikke er 

et naturlig oppholdssted.I De klimatiske forholdene i Bodø sterke vindkast og ustabilt vær, og arealet gir 

ingen naturlig skjerming fra disse. Det er heller ikke etablert sikkerhetstiltak mot kjørevegene som gjerder 

eller voller, som begrenser potensiale for gjenstander brukt i forbindelse med aktiviteter kommer i konflikt 

med trafikken. 500 m vest for planområdet ligger Rensåsparken som er et mer skjermet og tilrettelagt 

grøntareal til bruk og opphold. Det er også godt tilrettelagt med grønnstrukturer nord for planområdet som er 

mer egnet for utendørs aktivitet enn Thalleåkeren er idag.  

3.6 Sosial infrastruktur  

Det ligger ingen sosial infrastruktur innenfor planområdet, men det ligger flere institusjoner i nærheten til 

området som vil bli preget av den nye utbyggingen.  

Institusjon  Avstand (ca. meter) i luftlinje 

Jentoftsletta barnehage 80 m 

Hovdejordet sykehjem 145 m 

Sølvsuper aktivitetssenter  140 m 

Stadiontunet sykehjem 300 m 

Bodø rehabiliteringssenter  230 m 

Østbyen skole 420 m 

Saltvern skole 700 m 

3.7 Teknisk infrastruktur 

 Vegstruktur  

Planområdet ligger mellom 3 samferdselsruter; Bodøveien (riksveg 80), Thalleveien (kommunalveg 24700) 

og Kirkeveien (fylkesveg 834). Vegnettet langs Bodøveien og Kirkeveien ble oppgradert i 2019 for å tilpasse 

den økende trafikksituasjonen i Bodø. Infrastrukturen for myke trafikanter ble bedre tilrettelagt ved å skape 

tryggere krysningspunkt over riksveg 80, ved etablering av gangfelt langs rundkjøring vest for planområdet 

og overgang (Hålogalandsgata) med eget sykkelfelt og fortau. Thalleveien er etablert iht. gjeldende 

reguleringsplan.  
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 Kollektivtrafikk 

Det er kun 2 kollektivholdeplasser i direkte nærhet til planområdet.  

Holdeplass Busser  

Sølvsuper (Thalleveien) Bybuss 3: Stordalen –Sentrum - Vollen (går ikke 

søndager)  

Stadiontunet  Bybuss 1: Bjørndalslia – Bodø Sentrum – Bodø 

lufthavn 

Bybuss 3: Stordalen – Sentrum- Vollen (går ikke 

søndager) 

Bybuss 4: Løpsmark – Bodø Sentrum - Tverlandet 

 

Kollektivnettet er godt tilrettelagt for overganger, både fra Bodø lufthavn, Bodø sentrum og ytterkantene i 

Bodø. 

 

Figur 3-4: Busskart Bodø kommune. Kilde Nordland fylkeskommune 

  Vann og avløp (VA) 

Det finnes omfattende infrastruktur for VA rundt utbyggingstomt. På nordsiden av Thalleveien ligger en 

kommunal vannledning med dimensjon Ø160mm sammen med en kommunal spillvannsledning med 

dimensjon Ø200. Foretrukket sted for tilknytning av avløpsledning mot kommunalt nett er nord for 

Thalleveien.  

Øst for Kirkeveien ligger en vannledning med dimensjon Ø400mm. Ledningen har god kapasitet og godt 

trykk. Ledning vil kunne levere vann til forbruksvann, sprinkleranlegg og utvendig slukkevann. Foretrukket 

tilkoblingspunkt er i nord-øst ved krysset Thalleveien/Kirkeveien. For en trygg, driftssikker løsning mtp 
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forbruksvann anbefales tosidig vannforsyning med en supplerende tilkobling for vann på vannledning Ø160 

nord for Thalleveien.  

Det ligger flere overvannsledninger omkransende tomten. I nord/nord-vest ligger det en ledning med 

dimensjon Ø400mm som er kommunalt eid. Denne kan benyttes til tilknytning av overvannsanlegg. Langs 

Bodøveien ligger en ledning med dimensjon Ø600mm som er eid av Statens vegvesen. I Syd-øst ligger en 

ledning med dimensjon Ø315mm som er eid av Nordland Fylkeskommune. Disse to er også aktuelle for 

tilknytning av overvannsanlegg, men krever tillatelse fra ledningseier(e). Det er generelt god kapasitet på 

overvannsnettet i området.  

 

 Fareområder og forurensning  

Det er ikke påvist forurensning i grunn ut ifra tilgjengelig kart- og datagrunnlag i dag. Det skal gjennomføres 

miljøteknisk undersøkelser i forbindelse med planprosessen for sikre at det tilgjengelig datagrunnlag 

stemmer, iht. forurensningsforskriften.   
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4 Beskrivelse av prosjektet  

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, omsorgsboliger (tjenesteyting) 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. 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.  

 

4.1 Viktige problemstillinger for miljø og samfunn  

 Biologisk mangfold  

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

registrert som truet iht. Norsk Rødliste2. 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).3 Det må 

vurderes hvordan tiltakene innenfor planområdet ungår ytterligere spredning av arten.  

 Landskapsbilde 

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. Thalleåkeren 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 med å begrense landskapsvirkningen, samt begrense konsekvensene for boligområdene 

nord for planområdet.  

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

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

 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 

hvordan matjorden skal håndteres dersom matjord inngår i planområdet. 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.  

 Handel og næringsutvikling  

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». Det er foreløpig sett på muligheter for blant annet: dagligvare, sykkelverksted, sport og 

supporter butikker, matproduksjon, restauranter og catering, verksteder, datasenter, bryggeri, minilager og 

energisentral. En nærmere avklaring om hva vil inngå i «storstuen» vil tydeliggjøres i løpet av 

planprosessen.  

Næringene som er tiltenkt i sammenheng med «storstuen» vil ikke komme i direkte konflikt eller konkurranse 

med de omkringliggende etablerte næringene / industriene. En økning i aktivitet i området vil trolig smitte 

over på de aktørene som ligger i nærheten av planområdet.  

 Fareområder  

4.1.5.1 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). 

4.1.5.2 Vind/ekstremvær/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 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. 

 Forurensning  

«Storstuen» har som ambisjon å være et komplett utslippsfritt og 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. Prosjektet vurderer 

også et pyrolyseanlegg som begrense byens avfallsstrømmer som sendes ut av byen ved å bruke 

biomasser fra mat og kloakk til varmeproduksjon.  

 Boliger, bygningsmiljø og arkitektur  

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. Hvor mye bygget kan senkes under bakkenivå vil 

avklares etter geoteknisk rapportering som skal utføres under planprosessen. Utgangspunktet er å legge seg 
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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. 

Det må vurderes om det er relevant å ta med lokale gjenkjennelige arkitektoniske trekk fra nærliggende 

bebyggelse som reflekterer områdets bruk av farger, materialer og høyder.  

 Teknisk infrastruktur og miljø 

«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. 

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. Behovet for nye kollektivholdeplasser og på-/avlastingssoner må vurderes 

i forhold til behovet.  

 

 Sosial infrastruktur  

«Storstuen» med sine tilhørende funksjoner vil fungere som aktivitetssenter for alle aldre. Den sosiale 

infrastrukturen i Bodø vil ikke påvirkes direkte, men heller bidra med supplerende tilbud som kan være til 

fordel for skoler, omsorgsboliger, helsetjenester o.l. Storstua legger opp til sterk sosial bærekraft i tråd med 

Action Now og FNs 17 bærekraftsmål, samt kapittel om «Social and Economical Wellbeeing» i BREEAM 

Communities. Grunnlaget er å tilstrebe å analysere og påvirke demografiske forhold og forskjeller i 

samfunnet hvor inkludering via kultur og idrett står sentralt for Storstua. Dette gjelder tilrettelegging for 

aktivisering av barn og unge, eldre (omsorg + boliger) og de som har havnet utfor samfunnet og som gis en 

plattform for «rusfri time» (Glimtvis) etc. Det er også sterkt fokus på sosiale soner hvor deling, stimulering av 

nysgjerrighet, tilgjengelighet, synlighet og utvisking av sosiale forskjeller skal ligge til grunn for utformingen. 
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5 Metodikk for konsekvensvurdering 

Iht. KU-forskriften § 17 skal utredningens innhold og omfang tilpasses den aktuelle planen/tiltaket, og være 

relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og 

tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. 

Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig 

kompetanse.  

Utredningen av hvert tema skal bygges opp av tre hovedtrinn:  

1. Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon  

2. Beskrivelse, beregninger eller vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvenser i forhold til 

referansealternativet.  

3. Dersom det avdekkes omfattende negative konsekvenser av tiltaket, skal avbøtende tiltak for hvert 

fagtema beskrives. Behovet for nærmere undersøkelser skal også vurderes.  

For hvert tema skal det gis nærmere beskrivelse av grunnlag og faglig anerkjent metodikk. Generelt vil det 

ses hen til KMDs veileder om KU (2015), Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser for ikke-

prissatte konsekvenser, NiN eller DNs håndbok nr. 13.  

En rekke planfaglige tema vil ikke konsekvensutredes i egen rapport, men beskrives i planbeskrivelsen. 

Konsekvensutredningen skal være en integrert del av planprosessen og den endelige plandokumentasjonen. 

Det skal lages et sammendrag som dokumenterer at planen/tiltaket som helhet ikke får store negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Konsekvensutredningen skal utrede konsekvenser av planforslaget sammenliknet med null- alternativet.  

Følgende alternativer skal utredes:  

• Alternativ 0: Referanse– dagens situasjon  

• Alternativ 1: Planforslaget – Bodø Storstue på Thalleåkeren 

Hovedforskjell mellom alternativene er: 

• Ingen bebyggelse versus Storstue med tilhørende funksjoner og anlegg.  

5.1 Referansealternativ (alternativ 0) – dagens situasjon  

Null-alternativet defineres, i tråd med forskriften, som et alternativ der det ikke gjennomføres nye tiltak på 

eiendommen. Null-alternativet skal altså redegjøre for hva som sannsynligvis vil være videre utvikling 

dersom planen eller tiltaket ikke gjennomføres.  

Dagens situasjon er ubebygd område med henholdsvis plenproduksjon (gnr/bnr. 38/3), kommunalt gartneri, 

og fjernvarmeanlegg. Samferdselsforholdene langs Thalleåkeren består slik det er lagt til rette for i dag med 

kjøreveg, to bussholdeplasser og fortau / gang- og sykkelveg på nordsiden.  

Alternativet og konsekvenser av dette beskrives som en del av konsekvensutredningen. 

5.2 Alternativ 1 – planforslag  

Planforslaget tar i hovedsak utgangspunkt i Thalleåkeren der den nye storstuen skal etableres. Det 

planlegges for 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. 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.  
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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. 

 

Figur 5-1: Skisse av situasjonsplan av foreløpig storstuekonsept pr mars 2022 (ikke endelig). Utarbeidet av Gottlieb 
Paludan Architects 
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6 Utredningstema  

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket av planinitiativet, og 

vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Hensikten med utredningene er å få oversikt over hvilke 

muligheter og virkninger en utvikling i tråd med planen gir, slik at dette er kjent både under arbeidet med, og 

når det fattes vedtak, om planen. Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede 

gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. I tabellen 

nedenfor angis utredningstema, utredningsbehov, hvilken metode som skal benyttes i undersøkelsene, samt 

i hvilken form dette skal presenteres. 

6.1 Aktuelle beslutningsrelevante utredningstema og utredningsbehov:  

 Faktorer jf. KU-

forskriften §21 

Mål og vurdering Utredningsbehov  

1 Naturmangfold, jf. 

naturmangfoldsloven 

Tiltakets størrelse og plassering på 

ubebygd mark vil medføre endringer 

i naturmangfoldet som eksisterer i 

dag. Tiltakets virkninger på 

vegetasjonen og biologisk mangfold i 

området må redegjøres for.  

 

Utredes ikke i egen rapport. 

Det skal redegjøres for eksisterende situasjon 

for naturmangfold iht. naturmangfoldsloven 

basert på eksisterende kunnskap og 

registreringer. Det vil etableres dialog med 

lokale ornitologer for å sikre at 

kunnskapsgrunnlaget er riktig og oppdatert.  

 

Vurderes i planbeskrivelsen. 

2 Økosystemtjenester Tiltakets størrelse og plassering på 

ubebygd mark vil kunne medføre 

endringer i områdets evne til å 

levere økosystemtjenester. 

Eventuelle viktige 

økosystemtjenester som er knyttet til 

det aktuelle arealet må identifiseres 

og konsekvensene på disse må 

redegjøres for. 

 

Utredes ikke i egen rapport.  

Aktuelle økosystemtjenester skal identifiseres 

basert på generelle vurderinger av områdets 

art. Generelle konsekvenser av å bygge ned 

arealer med disse økosystemtjenestene skal 

redegjøres for basert på tilgjengelig litteratur. 

 

Dekkes av nr.1 og vurderes i planbeskrivelsen.  

3 Nasjonalt og 

internasjonalt fastsatte 

miljømål 

Etablere tiltak som ivaretar fastsatte 

miljømål. Storstuen må ha 

premissgivende bestemmelser og 

føringer som sikrer at den etableres 

iht. de miljømålene som settes som 

mål.  

 

Utredes ikke i egen rapport. 

Plandokumentene vil dokumentere hvordan 

tiltaket ivaretar fastsatte miljømål og andre 

føringer. FN’s bærekraftsmål vil være 

grunnlaget for vurderingene, samt kravene som 

stilles av «BREEAM communities». 

 

Vurderes i planbeskrivelsen.  

4 Kulturminner og 

kulturmiljø 

 

Innenfor og i tett nærhet til 

planområdet er det ikke registrert 

kulturminner eller kulturmiljø.  

 

Utredes ikke i egen rapport.  

  

Dersom det skulle oppstå behov for 

arkeologiske undersøkelser i forbindelse med 

automatisk freda kulturminner, vil dette 

presenteres i egen rapport fra Nordland 

fylkeskommune.  

 

Vurderes i planbeskrivelsen. 

5 Friluftsliv Området er ikke registrert som et 

viktig / kjent friluftsområde.  

 

Utredes ikke i egen rapport 

Tiltakets virkninger på området vil vurderes opp 

mot nærliggende registrerte friluftsområder, og 

om det vil få konsekvenser for disse. Det vil 

benyttes tilgjengelig data, kartlag og resultater 

fra medvirkning for å kartlegge eventuelle 

virkninger.  

 

Vurderes i planbeskrivelsen.  

6 Landskapsbilde Et tiltak av en slik størrelsesorden 

vil være bestående av større 

volum og høyder som vil være 

Et anlegg av slik størrelse vil påvirke 

landskapsbildet vesentlig. Virkningene på 

det totale landskapsbildet må vurderes. 
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godt synlig i landskapsbilde i 

området.  

 

Utredes i egen rapport 

Landskapsbilde skal utredes iht. 

Miljødirektoratets metodikk 

«konsekvensutredning for klima- og miljø 

(1941)», og det skal utarbeides en egen 

rapport.  

7 Forurensning Ambisjonen med storstuen er å være 

et null-utslippsbygg som også er 

karbonnøytral.  

Et anlegg som storstuen vil måtte 

benytte kraftige belysningsløsninger, 

og vil medføre lysforurensning i 

området.  

 

Utredes ikke i egen rapport.  

Det vil utarbeides egne rapporter som viser 

hvordan storstuen skal ivareta sine null-

utslippsmål og karbonnøytralitet. Det vil i tillegg 

utarbeides en støyrapport som viser hvordan 

anlegget påvirker nærområdene under de 

meste aktive periodene.  

Lysforurensning vil være avhengig av 

plassering av og type belysning som er tenkt 

brukt, og må dokumenteres.  

 

Omtales og vurderes i ROS analysen og 

planbeskrivelsen. 

8 Vannmiljø, jf. 

vannforskriften 

Thalleåkeren som jordbruksareal har 

naturlige dreneringsegenskaper. 

Storstuen med tilhørende 

treningsbaner vil erstatte store deler 

av denne jorden.  

 

Utredes ikke i egen rapport. 

Det vil utarbeides en overordnet VA rammeplan 

som identifiserer hvordan overvann håndteres, 

og at forurensning ut i grunn og eksisterende 

overvannsnett unngås.   

 

Omtales og vurderes i ROS analysen og 

planbeskrivelsen. 

9 Jordressurser (jordvern) 

og viktige 

mineralressurser  

Thalleåkeren er i hovedsak 

jordbruksareal i dag. Etablering av 

Storstuen vil medføre omplassering 

av matjorden. Matjordressursene er 

viktige både i Bodø, men også 

nasjonalt. Det vil være viktig å vise til 

hvordan matjorden skal ivaretas.  

 

Utredes ikke i egen rapport.  

 

Det skal utarbeides en matjordhåndteringsplan 

som dokumenterer kvalitet, mengder, 

håndtering / lagring av masser, og hvor jorda 

kan omdisponeres. Det  vil måtte avklares med 

lokale bønder / jordbrukseiere, kommunen og 

offentlige myndigheter hva behovet er, og 

hvordan jorda skal håndteres.  

 

Vurderes i planbeskrivelsen.  

10 Samisk natur- og 

kulturgrunnlag 

Det er ikke registrert eller lokalkjent samiske natur- og kulturgrunnlag i eller i nærheten 

til området.  

11 Transportbehov, 

energiforbruk og 

energiløsning 

Et anlegg av slik størrelse og innhold 

vil medføre en stor endring i 

bevegelsesmønster og transport til 

og fra området. Ambisjonene for 

prosjektet er å ha en restriktiv 

parkeringspolitikk, noe som 

medfører et økt behov for alternative 

fremkomstmuligheter.  

Bodø storstue har som mål å bli et 

CO2 nøytral og null utslipps bygg, 

samtidig som det skal generere mer 

energi enn det bruker. Målet er å 

kunne føre overskuddsenergi tilbake 

til strømnettet i Bodø, og fungere 

som et støtteelement til 

fjernvarmeanlegget Keiseren.  

 

Utredes ikke i egen rapport 

Gjennomføres mobilitetsanalyse  

Identifisere konsekvensene på eksisterende 

infrastruktur. 

Energiløsninger og forbruk må dokumenteres 

og vise eventuelle virkinger av de utvalgte 

løsningene. 

 

Omtales og vurderes i ROS- analyse og 

planbeskrivelse. 

13 Virkninger som følge av 

klimaendringer, 

herunder risiko ved 

havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred  

Planområdet er ikke direkte preget 

av klimaendringene med hensyn til 

sin plassering i forhold til sjø. De 

klimatiske forholdene i Bodø kan 

føre til økte nedbørsmengder, og må 

håndteres på en forsvarlig måte. 

Klimautfordringene vil kartlegges i forbindelse 

med ROS analysen. Det vil benyttes tilgjengelig 

data fra ulike kilder som allerede har kartlagt 

ulike klimatiske forhold.  

Det vil gjennomføres grunnundersøkelser for å 

avdekke potensielle løsmasser i grunnen. 
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Det er viktig å avklare 

grunnforholdene og hvordan ikke 

medføre konsekvenser ovenfor 

omkringliggende områder.  

 

Utredes ikke i egen rapport.  

Gjennomføres iht. NVE sine veiledere, og 

fremstilles i egen rapport.  

 

Omtales og vurderes i ROS- analyse og 

planbeskrivelse. 

14 Befolknings helse og 

helsens fordeling i 

befolkningen  

Storstuen vil huse flere tilbud som 

bidrar helsefremmende aktiviteter. 

Tilbudene vil være til fordel for de 

mindre aktive i samfunnet.  

 

Utredes ikke i egen rapport. 

Kommuneplanens samfunnsdel for Bodø 

kommune har vurdert den overordnede 

helsesituasjonen av befolkningen, og vil være 

underlaget for de vurderingene og virkningene 

tiltaket medfølger.  

 

Vurderes i planbeskrivelsen. 

15 Tilgjengelighet for alle 

til uteområder og gang- 

/ sykkelveg-nett. 

Storstuen vil inneholde en stor 

variasjon av ulike tilbud som vil 

medføre økt aktivitetsnivå i og rundt 

bygget. Tilgjengelighet til området er 

avgjørende for at fremkommelighet 

til anlegget er sikkert og realistisk.  

 

Utredes ikke i egen rapport. 

 

Vurdere eksisterende infrastruktur, og om 

tiltaket medfører behovet for tiltak som forbedrer 

eller tilføyer til det som er der i dag. Vurdere 

behovet for avbøtende tiltak for å minimere 

eventuelle konflikter / fareområder og forbedre 

tilgjengeligheten.   

 

Vurderes i planbeskrivelsen.  

16 Barn og unges 

oppvekstsvilkår  

Konsekvenser for barn og unges 

interesses skal beskrives, med 

hensyn til hvordan tilbudene som 

skal etableres vil påvirker barn og 

unge og hvordan anlegget i seg selv 

påvirker nærområdet. Thalleåkeren 

er et jordbruk i dag som ikke 

benyttes som aktivitetsområde, og vil 

derfor ikke direkte berøre 

oppvekstsvilkårene ut ifra dagens 

situasjon.  

 

Utredes ikke i egen rapport. 

Det skal gjennomføres medvirkningsprosesser 

med idrettslag, skoler / læringsinstitusjoner og 

barnerepresentanter for å kartlegge ønsker, 

behov og utfordringer. Omplassering av idretts- 

og aktivitetstilbud vil endre 

bevegelsesmønstrene til barn og unge, og vil 

måtte kartlegges.  

 

Vurderes i planbeskrivelsen.  

17 Kriminalitetsforebygging Gode løsninger for å redusere 

sannsynligheten for økt kriminalitet 

vil alltid være nødvendig i utviklingen 

av nye områder. Fotballmiljøet i 

Norge er ikke kjent for å 

fremprovosere voldelig adferd. Store 

ansamlinger av mennesker kan 

gjøre lokasjonen til et mulig 

terrormål.  

 

Utredes ikke i egen rapport. 

Temaet blir hensyntatt i vurderingene gjort i 

ROS analysen. Datagrunnlag fra PST og 

etterretningstjenesten vil benyttes som grunnlag 

for vurderingene.  

 

Omtales og vurderes i ROS-analyse og 

planbeskrivelsen. 

18 Arkitektonisk og 

estetisk utforming, 

utrykk og visuell kvalitet 

Storstuen vil bli et stort volum i 

bybildet, og prege området der det 

blir etablert. Det er etablert 

boligområder på nordsiden av 

tomten, og virkningene Storstuen vil 

ha på disse og området rundt vil 

måtte vises til.  

 

Utredes ikke i egen rapport.  

Det skal redegjøres for hvordan utbyggingen vil 

påvirke bylandskapet og hvordan tiltaket 

forholder seg til eksisterende bystruktur. Bygget 

nær- og fjernvirkning skal visualiseres. Sol- og 

skyggediagrammer skal utarbeides.  

Temaet vil også bli belyst gjennom egen rapport 

for landskap, der virkningene på av bygget i 

bylandskapet vil være vesentlig i vurderingene 

og utformingen av det arkitektoniske utrykket.  

Det vil også være viktig å avklare hvordan et så 

stort volum vil bli påvirket av blant annet 

lokalklimaet og vind, samt hvilke virkninger 

dette har for området rundt bygget og 

nærmiljøet.  

  


