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Vedlegg til oppstartsmøte i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8: 
 
Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for 

1. Formålet med planen 
Bodø kommune v/Utbyggings- og eiendomsavdelingen planlegger å gå i gang med regulering av det 
gamle treningsfeltet til offentlig privat tjenesteyting (OPT). Det nye helsebygget er tenkt å innehol-
de omtrent 90 korttids sykehjemsplasser samt legevakt. Bodø kommune er grunneier. Eiendom-
men ble i 2012 delvis regulert til OPT gjennom «Hålogalandsgata 131», dog ikke hele tomta. I tillegg 
er selve Hålogalandsgata, samt det lilla området lengst mot riksveien, en del av reguleringsplanen 
«RV 80 Thalleveien-Hunstadmoen». Omsorgsbygget er anslått å skulle være ca. 14.000 kvm inklu-
dert parkeringsanlegg under bakken. Man ser for seg å bygge tre/fire etasjer over bakken. Prosjek-
teringen av nytt Helsehus har enda ikke startet. 
 

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

 
 

Planavgrensningen er vurdert med tanke på å regulere bebyggelsen på tomten. Grensen er skåret 
til en kombinasjon av eksisterende reguleringsformål og eiendomsgrenser. Veiareal er tatt med for 
å ha kontroll på siktlinjer, etc. ved avkjørsler til tomten. Planen vil påvirke trafikksituasjonen i om-
rådet, samt sol på nabotomter, sistnevnte er vurdert som ubetydelig på grunn av formål/program 
på tilgrensende arealer. Planområdet er på ca. 30 daa. 

 
3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

a) Det er planlagt legevakt og sykehjem med 90 korttidsplasser, med tilhørende infrastruktur 
og uteområder.  

b) Det vil bli utarbeidet volumstudie som del av planprosessen. 
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4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
a) Sørvestre del av tomten er regulert med byggehøyde på kote +46. Det planlegges bebyg-

gelse i 3-4 etasjer med parkeringskjeller under bakken. Det er vurdert at dette er i tråd med 
overordnet plan. Anslått BRA er 14 000m2. 

b) Utvikles som del av planen. Tidligere skisse er vist under: 

 
Figur 1 Tidligere skisse for bygg på tomten. 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
a) Grunnforhold vil bli sjekket ut som del av prosessen, men antas å være egnet. Området lig-

ger i et trafikkbelastet område og støy forventes å være en utfordring. Det går høyspent-
kabler i grunnen gjennom tomten. 
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Figur 2 Støy fra riksveien etter T1442, kilde Vegkart.no. 

 
Figur 3 Georeferert støykart fra Vegpakke Salten, 2010. 

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

a) Planområdet ligger omgitt av tyngre infrastruktur og større bygningsvolumer med en blan-
ding av næring, handel og tjenesteyting/institusjon. Det meste av sentrum dekkes av en 2 
km radius rundt tomten, området er flatt og egner seg for sykling og gange. Området har 
god kollektivdekning.  

b) Landskapet er flatt og bygninger vil dermed rage opp over terrenget. Virkningene vil der-
imot bli avgrenset gitt omkringliggende volumer. Bygningen for de kommunale rusboligene 
sørvest på tomten, i tre etasjer, er tenkt beholdt og vil dermed skjerme slik at nytt tiltak ik-
ke blir eksponert mot denne siden. 
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Figur 4 Rusboligene i sørvest. 

 
Figur 5 Tomten sett fra øst. Noen fine trær som bør søkes bevart, utover det 
ugress/pionervegetasjon og lite verdier. 
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Figur 6 Flybilde som viser området rundt foreslått planområdet. 

Tomten fremstår som et restareal uten særlige verdier. Det er observert noen nær truet og sårbare 
fuglearter rundt planområder, men det er hovedsakelig arter som trives i bebygde områder.  
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7. Forholdet til kommuneplanen, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågå-
ende planarbeid 

 
Figur 7 Utsnitt av gjeldende kommuneplan, KPA 2018. 

 
Figur 8 Utsnitt av forslag til ny kommuneplan, KPA 2022. 
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a) Offentlig eller privat tjenesteyting i gjeldende kommuneplan (KPA2018). Arealet er satt av 
til Offentlig eller privat tjenesteyting og Kombinert bebyggelse og anleggsformål i forslag til 
ny kommuneplan (KPA2022). Planforslaget forstås ut fra dette å være i tråd med kommu-
neplanen sine intensjoner for utvikling av området. 

 
 

 
Figur 9 Eksisterende reguleringsplan. 
 

a) Området er regulert til Offentlig og privat tjenesteyting, samt samferdselsformål. Det er ut-
fordringer med samferdselsareal og næringsformål ifb. med Riksveien i nordøst, samt tilhø-
rende båndleggingssoner. Deler av området er uregulert. Det er ikke pågående regulerings-
planprosesser i området. Reguleringsplanen regulerer inn rundkjøring i sørøst som tilkomst 
til tomten.  
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Figur 10 Forslag plangrense lagt inn på eksisterende veiplan. 

 
Figur 11 Forslag plangrense lagt inn på eksisterende plan for deler av tomten. 
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8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

a) Primært er det interesser knyttet til trafikk og samferdsel som blir berørt. Det er potensiale 
for at barn og unge kan bruke deler av planområdet som er ubebygget. Gitt områdets plas-
sering er dette derimot lite trolig.  
 

9. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 
a) Trafikksikkerhet må behandles i planforslaget, dette relaterer seg til trafikkøkning, kryss-

løsning og blålystrafikk. Deler av programmene er sårbare og må sikres gjennom planfor-
slaget. Utover dette er det ikke kjent vesentlige faktorer som berører risiko og sårbarhet 
utover det som gjelder generelt for Bodø knyttet til klima og ekstremvær.  
 

10. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles om oppstart 
a) Naboer og gjenboere skal varsles, gjerne i to ledd rundt planområdet. I tillegg bør hele vars-

lingsliste for offentlige organ inkluderes. Statsforvalter, Fylkeskommune, Statens Vegvesen 
er særlig relevante aktører, i tillegg til kommunens egne avdelinger.  

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

andre berørte 
a) Det er ikke tenkt annen medvirkning utover minstekravene i plan- og bygningsloven. Dialog 

med berørte myndigheter blir nødvendig gjennom prosessen, særlig relatert til samferdsel 
og trafikk.  

b) Planoppstart varsles etter gjeldende krav og planforslag sendes på høring og legges ut til of-
fentlig ettersyn etter gjeldende krav. 
 

12. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 
tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

a) Planforslaget rammes ikke av paragraf 6 og 7 om planer som alltid skal ha konsekvensut-
redning. Planforslaget er heller ikke vurdert å falle inn under paragraf 8. Planen omfatter 
bebyggelsesvolum under terskelverdien på 15 000 m2. Planen er videre i tråd med over-
ordnet plan. Deler av området er alt regulert til tiltenkt formål. Planforslaget er heller ikke 
vurdert å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planområdet med omkringliggen-
de arealer er vurdert ikke å inneholde/ha verdier av nasjonal eller vesentlig regional inter-
esse, utover større samferdselsformål som ikke tenkes berørt av planforslaget.  

 
 


