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Uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for 
Kvartal 10 sentrum - Bodø kommune   
 
Nordland fylkeskommune viser til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for 
Kvartal 10, Bodø kommune.  
 
Nordland fylkeskommune har fått utsatt frist til 03.03.2022 grunnet dataangrepet på 
fylkeskommunen.  
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
uttalelse. 
 
Merknader 
Kulturminner 
Det er positivt at merknadene angående kulturminner og kulturmiljø har blitt ivaretatt i 
planforslaget. Vi stiller oss ikke positive til etablering av nye takvinduer mot Storgata, men vil ikke 
motsette oss dette, spesielt da det ikke åpnes for takvinduer på takflaten mot torvet. Utover dette 
er fylkeskommunen fornøyd med vernebestemmelsene for H570 og at fylkeskommunen som 
kulturmiljømyndighet skal høres før igangsettingstillatelse blir gitt.   
 
Bomiljø 
Det vises til fylkeskommunens innspill ved oppstart under overskrift «bomiljø.» Nordland 
fylkeskommune er fornøyd med at fylkeskommunens kommentarer ved oppstart har blitt 
imøtekommet i planarbeidet. 
 
 
Tema Navn Tlf. 
Kulturminner Grethe Kvam Vorvik 75650904 
Plan Kristin Marie Singstad 75650573 
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Med vennlig hilsen 
Geir Davidsen  
seksjonsleder for Kulturminner  
 Grethe Kvam Vorvik 
 saksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Bodø kommune - Reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn - 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kvartal 10 - Bodø sentrum - PlanID 
2020005 - Uttalelse fra Avinor 

 
Vi viser til kommunens brev av 05.01.2022, mottatt 07.01.2022, vedrørende høring og offentlig 
ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Kvartal 10, Bodø sentrum, planID 2020005. 
 
Avinor har uttalt seg til oppstart av plansaken ved brev av 11.08.2020 til LPO Arkitekter AS. 
 
 
1. Innledning 
 
Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. Etter søknad 
fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 08.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-
ADR-DSN utgave 4. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 
 
Etter det vi kan se av forslag til plankart, sist revidert 19.06.2020, vil planlagt bebyggelse få en 
maksimalhøyde på inntil kote 36 meter over havet (moh) med tillegg av inntil 3,5 meter høyt 
trappetårn, jf. § 4.1.1 i forslag til reguleringsbestemmelser datert 02.12.2021. Planlagt bebyggelse 
vil ikke komme i konflikt med horisontalflaten (hinderflate) i restriksjonsplanen til en eventuell ny 
rullebane, som ligger på kote 54 moh, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480, 
gjeldende fra 08.12.2017. 
 
Vilkår knyttet til bruk av byggekraner er tatt inn i § 2.20 i forslag til reguleringsbestemmelser. 
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 
 
Planlagt bebyggelse er ikke berørt av byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. BRA-krav ligger på kote 68,1 moh, og er gitt av 
installasjonen Bodø DVOR. 
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4. Forebyggende tiltak mot «birdstrike»  
 
Av hensyn til flysikkerheten vurderer Avinor all ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan 
tiltrekke seg fugl. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt 
«birdstrike», som Avinor har som mål å redusere til et minimum. Denne faren er mest kritisk ved 
avganger.  
 
I forbindelse med EU-regulativ nr. 139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 13 km sone. 
Kravet er at lufthavnoperatøren skal overvåke lufthavnens nærområde for endringer i risikobilde i 
forhold til menneskelig aktivitet og endret bruk av områder.  
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen, jf. EU-regulativ nr. 
139/2014, ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction (b) og (c) med tilhørende AMC1 
ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction – General (b) og (c) og ADR.OPS.B.075 
Safeguarding of aerodromes med tilhørende AMC1 ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes 
– General:  
 

Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Bodø lufthavn  
Bebyggelsen må utformes på en måte som ikke tilrettelegger for hekking eller hvile for 
fugler.  

 
Kontaktperson hos Avinor i forbindelse med spørsmål knyttet til forebyggende tiltak mot 
«birdstrike» er: Jan Andersen, tlf. 469 14 098 eller e-post: jan.andersen@avinor.no. 
 
 
5. Flystøysoner 
 
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Bodø lufthavn. 
 
 
6. Avsluttende merknader  
 
Av hensyn til flysikkerheten ber Avinor om at bestemmelsen knyttet til forebyggende tiltak mot 
«birdstrike» ved Bodø lufthavn (jf. punkt 4) innarbeides i reguleringsbestemmelsene til 
detaljreguleringsplanen av hensyn til flysikkerheten, jf. gjeldende regelverk for sivil luftfart. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplan, flyplassutforming og kapasitet 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Statsforvalteren i Nordland 
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Bodø kommune  Deres ref. 2019/9149 
Byutvikling    
8001 Bodø 
 
Kommentar fra LUKS til: 
Høring og offentlig ettersyn – forslag til detaljregulering for Kvartal 10 sentrum. 
 
Utsnitt fra planbeskrivelse side 61. 
«6.6.5 Varelevering  
Varelevering til næringslokaler langs Sjøgata planlegges løst ved bruk av planlagte 
vareleveringslommer. I reguleringsplanen for Sjøgata legges det opp til å etablere 
vareleveringslommer som veksler mellom nord og sørsiden av gata. Ved kvartal 10 er det satt 
av plass til dette på sørsiden, slik at det ligger godt til rette for at lomme som etableres i tråd 
med denne planen vil kunne benyttes for varelevering til kvartalet. Varelevering til 
næringslokaler langs Storgata forutsettes løst med tidsbegrenset levering og kjøring i 
gågaten. Næringsarealer i Storgata må være fristilt varelevering fra Sjøgata og det må 
reguleres mulighet for kjøring i Storgata. Med en formålstjenlig utforming og skilting som 
sikrer at varelevering kun vil skje til gitte tidspunkt vurderes løsningen ivareta 
trafikksikkerheten for myke trafikanter.» 
 
Som det her beskrives så er det av vesentlig betydning at det tilrettelegges med nødvendige 
vareleveringslomme på kommunal grunn. Det er også av betydning hvor disse legges da 
avstandskrav for transport av varene er regulert hos Arbeidstilsynet. (Beskrevet lengre ned i 
dokumentet) 
Det bør også vurderes om det skal være varemottak på egen grunn hos utbygger. 
Videre kan ikke vareleverings biloppstillingsplass være avhengige av tidsbegrensninger, dette 
da enkelte virksomheter som serveringssteder har åpningstider som ikke nødvendigvis passer 
med gågaten eller andre utfordringer som kan endres over tid/år. 
LUKS ber derfor om at vareleveringens adkomst, plassering, utforming og organisering av 
arbeidet beskrives vesentlig mere utfyllende slik at sjåførenes arbeidsmiljø, myketrafikanter 
og beboere ivaretas hva angår sikkerhet og støy.   
 
 
Generelt: 
All varetransport er en del av en transport. Lastebiler må ha vegbredde ved toveistrafikk på 
minimum 7, m., dette da bilene har bredder på opp mot 3,2 m med speil. Bredde på bilene er 
2,6m pluss speil. Dette innebærer at det må legges planer for vegbredde samt at varemottak og 
biloppstillingsplasser må følge regelverk som følger lengre ned i dokumentet.  
Varetransporten må legges inn i planen fra starten. Nødvendig areal må sikres slik at 
varetransport kan forgå forsvarlig hva angår myketrafikanter osv. Videre må sjåførenes 
arbeidsmiljø også være ivaretatt.  
 
Regelverket sier: 
Det skal legges til rette for den typen kjøretøy som bransjen benytter, dette må hensyntas.  
Bransjestandard for varetransport (BVL) samt andre dokumenter for varetransport kan lastes 
ned fra LUKS sine hjemmesider vederlagsfritt. BVL er også dokumentet Arbeidstilsynet 
støtter seg på hva gjelder adkomst, plassering, utforming og organisering av arbeid for 
varetransporten. 
Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde 
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er bilens bredde inklusive speil, for singel bil er 
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lengde 12 m. Krav som ligger i TEK 17 for varemottak skal ivaretas på lik linje med kravene 
til universell utforming. IK-Mat forskriften må følges når det gjelder ubrutt kjølekjede. 
For ordensskyld minner jeg om at i Arbeidstilsynets transportkampanje ble 20 meter satt som 
avstandsgrense.  For øvrig må transportveien må være fri for snø og is. I bransjens egen 
standard finner man løsninger på hvordan dette gjøres. Denne standarden inneholder 
offentlige myndighetskrav hva angår vareleveranser/henting av varer. BVL og HMS 
beskrivelsene for varetransport kan hentes på LUKS sine hjemmesider. 
Det må også støy sikres mot boliger.   
Dette gjøres med å følge kravene i TEK 17. 
 

Da tidligere TEK 10 ble endre hva angår varelevering/næringsbygg ble disse paragrafene 
flyttet slik til TEK 17. 

Aktuelle paragrafer i TEK 10 finner du i TEK 17 slik: 

§ 8-5 er videreført som § 8-4. 

§ 8-8 og § 8-9 er slått sammen til § 8-8 slik: § 8-8 har blitt til tredje ledd, § 8-9 første og andre 
ledd er slettet, og tredje og fjerde ledd har blitt første hhv. andre ledd – men for at kravene til 
HC-parkering skal gjelde, må kommunen kreve HC-parkering i kommune- eller 
reguleringsplan. 

§ 12-14 er slettet. Tanken er at det skal være dekket av § 12-1 første ledd (planløsning 
tilpasset byggverkets behov) 

 
 
I tillegg må adkomst til varemottaket være i samsvar med: 
Arbeidsplassforskriften Best nr. 701 og 702 
§§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
§§ 2-18, Ferdsel og adkomst 
§§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier 
§§ 2-24 Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser 
§§ 1 i Byggherreforskriften 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 

 
Fagsjef logistikk  
Post/Besøksadresse: 
Prinsensgate 1c.  
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no 
W: www.luks.no 

mailto:jb@luks.no
http://www.luks.no/
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Høring og offentlig ettersyn - Kvartal 10, Sentrum – sak 2019/9149 
 
Iris Service AS og Iris Salten IKS (Iris) har følgende merknader/innspill til planen for Kvartal 10. 
 
Iris har som det fremkommer i planbeskrivelsen sett på og jobbet frem det forslag som foreligger med felles 
oppsamlingspunkt i Storgata som den beste løsningen for oppsamling av husholdningsavfall i Kvartal 10 og evt andre 
kvartaler på sikt. En avfallsløsning skal inneha alle avfallsfraksjoner som Iris innsamler kildesortert fra 
husholdningene. 
 
Planbestemmelsene legger opp til inntil 120 boenheter og avfallsløsningen vil da inneha 10 avfalls containere. Det vil 
være restkapasitet for andre kvartal i nær omkrets, men det er en begrenset restkapasitet. Området som reguleres 
til avfallsløsningen må planlegges slik at løsningen kan utvides hvis andre kvartal utvikles og skal benytte samme 
lokasjon. Det presiseres at det her ikke er tatt høyde for næringsavfall i prosjekteringen.  
Iris kan ikke se at planbestemmelsene tilkjennegir hvordan næringsavfall skal løses for næringslokaler i Storgata og 
Sjøgata jf KPA §§ 5.9.1 og 13.4.1.  
 
Plasseringen av avfallsløsningen beskriver planbestemmelsene at dette skal skje i område o_ST3 eller STG1. Skal 
avfallsløsningen plasseres i langsgående akse ned mot Havnegata må oppstillingsplass for renovasjonskjøretøyet 
tegnes inn langs yttergrense eller utenfor satt reguleringsgrensen. Avfallsløsning i to rekker + oppstillingsplass og 
nødvending plass mellom renovasjonskjøretøy og avfallsløsning vil oppta mellom 8 til 10 meter. Iris ser det mest 
hensiktsmessig at man får avfallsløsningen så lang ut fra Kvartal 10 fasade. Jf NS 9432:2014 skal det være minst 5 
meter fra luftinntak oppholdsrom og uteplasser. Plassering nærmere enn 5 krever særskilte tiltak. 
Iris ber Bodø kommune å vurdere å vri avfallsløsningen i langsgående akse med Rådhusgata, der avfallsløsningen 
starter i o_ST3 området helt opp imot Rådhusgata. Her får man også etablert avfallsløsningen i tilnærmet plant 
området slik Storgata fremstår i dag og man får en plan oppstillingsplass for renovasjonskjøretøyet. Tiltakshaver har 
også krav om at avfallsløsningen skal være universell utformet jf Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 12-12 (2). 
 
Planbestemmelsen pkt 2.12 sier at midlertidig avfallsløsning (avfallsdunker) tillates til under bakken løsning for 
husholdningsavfall er etablert. Tiltakshaver ønsker midlertidig løsning pga de ikke kan vente på Storgataplanen som 
Bodø kommune skal jobbe frem, da det vil forsinke tiltakshavers fremdriftsplan for prosjektet. Men under bakken 
løsningen for husholdningsavfall skal fremgå av situasjonsplanen ved byggesak jf KPA § 5.2.2 og etableres i ST3/STG1 
sonen. Mener Bodø kommune at ST3 sonen er den beste plasseringen for avfallsløsningen på offentlig grunn da 
Storgataplanen ikke er ferdigstilt? Viser til avsnittet over der Iris ber Bodø kommune vurdere om ST3/STG1 sonen er 
den beste løsningen for Storgatas brukere, beboere og Iris som innsamler. 
 
Bodø kommune er godt kjent med Iris sine synspunkter ang avfallsrom og dens problematikk for Brukere og Iris. Med 
bakgrunn i andre prosjekter som har fått avslag på faste og midlertidige avfallsrom vil ikke Iris akseptere en 
midlertidig avfallsløsning for Kvartal 10 slik planbestemmelsen pkt 2.12 legger opp til. 
 
 
Med hilsen 



 
 
André S. Johnsen 
 
Driftssjef 
Iris Service AS 



 
Holegården AS, Storgt.13a, 8006 Bodø      18.02.2022 
v/Laila Aanerød laila.aanerod58@gmail.com 
 
 
 
Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø  
postmottak@bodo.kommune.no   
 
 
sak 2019/9149 
MERKNADER TIL FORESLÅTT DETALJREGULRINGSPLAN FOR KVARTAL 10  
 
Vi viser til  
https://bodo.kommune.no/planprosesser/horing-og-offentlig-ettersyn-kvartal-10-sentrum 
 
Storgt. 13a (Holegården) er nærmeste nabobygg til Storgt 11 (østligste bygning i planområdet). 
Rådhusgata skiller bygningene.  
 
Holegården anmoder om at følgende føyes til og/eller endres i de foreslåtte planbestemmelser: 
 
§ 2.5.2 Plassering, 6. avsnitt 
«…. skal hele kravet løses i Storgata.» endres til: 
«…. skal resterende del av kravet løses i Storgata innenfor planområdet.» 
 
§ 2.6 Parkering for bil 
Det skal etableres 35 parkeringsplasser for bil, herunder parkering for beboere, håndverkere, 
varelevering, sykebil, hjemmehjelp osv.. 5% av disse skal være forbeholdt bevegelseshemmede.  
 
§ 2.7 Parkering for sykkel 
Parkering for sykkel skal kun etableres innenfor planområdet 
 
§ 2.10. Overvann.  
Avrenning mot Storgaten 13 skal unngås. 
 
§ 2.11 Det skal utsettes målepunkt på den bestående bebyggelsen for å registrere mulig 
setningsskader på grunn av byggearbeidene.  
 
§ 4.1.1 b) Høyder: Ved plassering av teknisk rom/heisrom skal det tas hensyn til at disse ikke 
forsterker skygger mot øst, mot nabobebyggelsen. 
Høyden på plassen utenfor Lærmohjørnet skal ikke være høyere enn C11.  
Høyden på høyblokka mot øst/Rådhusgata skal ikke være høyere enn C36. 
 
§ 4.1.1 c) Utnyttelse 
Det skal være en variasjon mellom små og store leiligheter. 
 
§ 7.1 Før rammetillatelse:  
Plan for avfallshenting skal være utarbeidet og skriftlig godkjent av renovasjonsselskapet.  
 
§ 7.2 Før igangsettingstillatelse: 
Det skal være gjennomført utsetting og høydemåling av målepunkt på den bestående bebyggelsen 
for å registrere mulig setningsskader på grunn av byggearbeidene.  

mailto:laila.aanerod58@gmail.com
mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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Nytt punkt i planbestemmelsene 
Riggområde, lagerplass, kranområde m.v. skal ikke legges til gategrunn i Rådhusgata mellom Storgata 
11 og Storgata 13a.  
 
Nærmere begrunnelse:  
 
§ 2.5.2 Plassering, 6. avsnitt 
«…. skal hele kravet løses i Storgata.» endres til: 
«…. skal resterende del av kravet løses i Storgata innenfor planområdet.» 
Kommentar. Dersom kvartal 10 får anledning til å tilfredsstille krav om uteoppholdsareal utenfor 
planområdet, vil dette forringe mulighetene til å tilfredsstille slike krav ved utbygging av nærliggende 
kvartal som ligger til Storgata. 
 
§ 2.6 Parkering for bil 
Det skal etableres 35 parkeringsplasser for bil, herunder parkering for beboere, håndverkere, 
varelevering, sykebil, hjemmehjelp osv.. 5% av disse skal være forbeholdt bevegelseshemmede.  
Kommentar: Det vises til Norconsults trafikkanalyse for kvartal 10. Selv med en svært optimistisk 
vurdering av redusert parkeringsbehov pga. bildeling, konkluderes det med en underdekning på 12 
parkeringsplasser. I tillegg er det ikke vurdert om det er tilstrekkelig med kun en parkeringsplass for 
bevegelseshemmede, samt hvor mange parkeringsplasser som er nødvendig for håndverkere, 
varelevering, sykebil, hjemmehjelp mv. Her vil vi føye til at mange av leilighetene etter all 
sannsynlighet vil bebos av middelaldrende og eldre enslige, - og de vil jo ikke bli yngre og sprekere 
med årene. 
 
Presset på de få parkeringsplassene som blir igjen i dette området av sentrum vil øke sterkt. 
Parkering i bakgården til Storgata 11 fjernes. Gateparkering vil etter hvert fjernes fra Storgata mellom 
Rådhusgata og Bankgata. Nærmeste mulighet for parkering for å besøke eiendomsmegleren i Storgt. 
13a og øvrige butikker i dette området, vil være via trapp fra Sjøgata og opp til Rådhusgata. Dette 
øker presset på de få gjenværende parkeringsplassene i Sjøgata.  
 
§ 2.7 Parkering for sykkel 
Parkering for sykkel skal kun etableres innenfor planområdet 
Kommentar. De trafikale forholdene i Rådhusgata mellom Storgata 11 og Storgata 13a er svært 
problematiske i dag, med uklar grense mellom gående og kjørende/syklende. Det må ikke settes av 
areal til sykkelparkering i denne del av Rådhusgata. 
 
§ 2.10. Overvann. 
Avrenning mot Storgaten 13 skal unngås. 
Kommentar. Vi viser til § 2.10 der det står at endelig løsning for vannhåndtering ikke er avklart, men 
at det ved søknad om tiltak skal dokumenteres hvilke overvannsløsninger som er valgt. For vår del er 
det svært viktig at det ikke renner vann mot vår eiendom og bakgården mellom Storgt. 13a og 
Sjøgata 22.  
 
§ 2.11 Det skal utsettes målepunkt på den bestående bebyggelsen for å registrere mulig 
setningsskader på grunn av byggearbeidene.  
§ 7.2 Før igangsettingstillatelse: 
Det skal være gjennomført utsetting og høydemåling av målepunkt på den bestående bebyggelsen 
for å registrere mulig setningsskader på grunn av byggearbeidene.  
Kommentar: Vi er opptatt av å sikre oss mot ev. setningsskader og riss i bygningskroppen på hus og 
tomt i forbindelse med byggeprosess og endringer i bygningsmassen på nabotomt.  



 
§ 4.1.1 b) Høyder: Ved plassering av teknisk rom/heisrom skal det tas hensyn til at disse ikke 
forsterker skygger mot øst, mot nabobebyggelsen. 
Høyden på høyblokka mot øst/Rådhusgata skal ikke være høyere enn C36. 
Høyden på plassen utenfor Lærmohjørnet skal ikke være høyere enn C11.  
Kommentar: Utbygging av kvartal 10 vil påvirke lysforhold for vår eiendom. Vi er opptatt av at maks 
høyde på C36 blir maks C36 og at utforming av teknisk rom/heisrom ikke forsterker effekten av 
skyggekast mot øst.  
I dag er høyden 11 meter over havet (C11) der Rådhusgata møter Lærmohjørnet og trapp til Sjøgata. 
Om høyden øker, vil det føre til problemer med overflatevann fra området mellom Sjøgata 22 og 
Storgata 13/15/17. 
 
§ 4.1.1 c) Utnyttelse 
Det skal være en variasjon mellom små og store leiligheter. 
Kommentar: Fellesbestemmelsene §2.21 har ordlyd: «Maksimalt antall boenheter. Maksimalt tillatt 
antall boenheter for hele planområdet er 120.» Vi anmoder om at antall boenheter reduseres til 90 
pga. de trafikale forholdene rundt planområdet, herunder mangelfull tilgang til parkeringsplasser, 
behov for variasjon i boligtilbud, redusert framkommelighet pga. torv og gatetun samt ombygging av 
Sjøgt. mv.. Vi mener dette må inntas i bestemmelsen § 4.1.1.c som formulert over med krav om 
variasjon i størrelse på boenheter.  
 
§ 7.1 Før rammetillatelse:  
Plan for avfallshenting skal være utarbeidet og skriftlig godkjent av renovasjonsselskapet. 
Kommentar: Framtidig avfallsløsning er tegnet inn i Storgt på gatetun utenfor nr. 11. På 
orienteringsmøtet 02.02.22 ble det opplyst at renovasjonsløsningen ikke var avklart og at det vil bli 
en midlertidig løsning inntil kommunen tar nærmere initiativ til et felles opplegg. Avfallshenting er 
allerede i dag en utfordring i området.  
 
Nytt punkt i planbestemmelsene 
Riggområde, lagerplass, kranområde m.v. skal ikke legges til gategrunn i Rådhusgata mellom 
Storgata 11 og Storgata 13a.  
Kommentar: Trafikk til og fra bakgård som har innkjøring fra Rådhusgata må ikke hindres i 
byggeperioden. Hensynet til gående og kjørende/syklende må vektlegges tungt under 
byggeperioden. 
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Høringsuttalelse - Reguleringsplan - Kvartal 10, sentrum - Bodø 

Vi viser til kommunens oversendelse av 5. januar 2022, samt dokumenter på kommunens 
hjemmeside, og beklager at denne uttalelsen kommer etter fristen. 
 
Statsforvalteren har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser 
fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på at 
disse etatene sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen.  
 
Hensikten med planen er å utvikle kvartalet, og legge til rette for ny bruk gjennom en kombinasjon 
av vern, riving og nybygg. Det legges til rette for totalt 120 nye boliger fordelt på to nye boligblokker 
og eksisterende bygg. Planforslaget inneholder også ca. 2600 m2 nye nærings- og kontorlokaler i 
tillegg til eksisterende. 
 

Merknader fra Statsforvalteren 
Vi ga ved oppstart innspill knyttet til barn og unge, støy og klimatilpasning, og anser i hovedsak disse 
som ivaretatt i planforslaget. Det er imidlertid grunnlag for planfaglige råd når det gjelder støy. 
 
Støyutredningen fra COWI viser at de mest støyutsatte fasadene vil havne i rød støysone for 
veitrafikk, og vi minner om at rød støysone angir et område som på grunn av det høye støynivået er 
lite egnet til støyfølsomme bruksformål. Utgangspunktet er at kommunen ikke bør tillate etablering 
av boliger i rød sone.  
 
Vi viser også til bestemmelser i gjeldene kommuneplanens arealdel 2018-2030, § 1.7 Krav til maks 
støynivå og § 1.7.1 Støy – boliger. Her er det bl.a. satt krav om at maksimalt støynivå for uteplass og 
utenfor rom med støyfølsom bruk for støykilde vei er 55 dB Lden.  Bestemmelsen i § 1.7.2 Områder 
hvor det kreves dokumentasjon av vegtrafikkstøy setter krav om støyfaglig rapport for de fleste 
hovedveger/større gater innenfor byutviklingsområdet. Kommuneplanen har ikke avsatt hvilke 
områder hvor det er aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og hvor det kan aksepteres avvik fra støygrensene. 
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Dette fremstår som problematisk, men vi vi registrerer imidlertid at støy har vært et premiss for 
planleggingen av prosjektet, og at det er forsøkt å sikre god bo- og brukskvalitet. 
 
Forslått bestemmelse om støy i 2.8 inneholder i første ledd følgende: «Klima- og 
miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 skal legges 
til grunn for gjennomføring av planforslaget». 
 
Statsforvalteren minner om at bestemmelsene i en reguleringsplan skal være entydige og konkrete 
og tilpasses planen og støysituasjonen. Det er i veilederen M-128/2014 sagt følgende om «Hva er en 
«god reguleringsbestemmelse for støy?»: 

I reguleringsbestemmelsene er det anledning til å fastsette juridisk bindende krav til støy 
og tiltak mot støy. Dette kan gis i form av grenseverdier for støy for bebyggelse, utearealer og 
omgivelser. Det kan stilles krav til planløsninger, tiltak mot støy, restriksjoner for bygging og bruk, 
mv.  

Bestemmelsene må være skrevet i ”skal”-form og ellers være målrettet mot de forhold som 
det skal legges til rette for eller sikre/forhindre. Det skal stilles absolutte krav (ikke skjønnsbasert) 
og det skal brukes konkrete, tallfestede mål og avgrensninger på forhold som ikke går frem av 
plankartet. Det skal ikke tas inn lovbestemte krav i bestemmelsene. Det betyr at det ikke er 
nødvendig å ta inn krav som følger av TEK (for eksempel NS 8175).  

Formuleringen ”Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 legges til grunn 
for planen” anbefales ikke, da den ikke er konkret og viser til en hel retningslinje som kan tolkes. 
Som et minimum må det omformuleres til ”Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 gjøres gjeldende for planen”. Alternativt kan 
tallfestede aktuelle grenseverdier tas inn i planbestemmelsene. Da vil grenseverdiene være entydig 
definert selv om retningslinjen senere revideres.  

Det er viktig at planbestemmelsene om støy er tilpasset den aktuelle planen. Det er ingen 
grunn til å bruke ovennevnte formulering (”Grenseverdiene gitt i tabell 3…) dersom planforslaget 
faktisk innebærer at deler av ny bebyggelse vil få støy over grenseverdiene.  

Dersom planen skal tillate avvik fra grenseverdiene, må dette være beskrevet i 
planbestemmelsene. Noe annet kan i verste fall innebære at man skjuler faktiske virkninger av et 
planforslag for de impliserte parter, noe som er lovstridig.  

For planforslag som tillater avvik fra grenseverdiene, er det aktuelt å stille krav om 
avbøtende tiltak mot støy. Ofte vil de avbøtende tiltakene omfatte krav til planløsninger, andel 
oppholdsrom mot stille side, utearealer osv. I slike tilfeller må planbestemmelsene utformes mest 
mulig konkret for å sikre at alle tiltakene blir juridisk bindende. En slik planbestemmelse kan bli 
relativt omfattende og detaljert. 

 
Veilederen inneholder også eksempel på planbestemmelse. 
 
Statsforvalteren anbefaler at kommunen vurderer en annen utforming på støybestemmelsen, der 
det fremgår hvilke avvik fra anbefalte grenseverdier i T-1442 som tillates og på hvilke vilkår.  
 
Vi anbefaler at kommunen i fremtidige saker sørger for at den som foretar støyfaglig utredning også 
kommer med forslag til konkrete og hensiktsmessige reguleringsbestemmelser tilpasset det 
planområdet og støysituasjonen. 
 
Andre ledd i pkt. 2.8 i forslaget til reguleringsbestemmelser inneholder følgende: «For boliger må 
luftemulighet mot stille side dokumenteres. Dette vil kunne oppnås med balkong med tett rekkverk i 
f. eks glass. Det tillates ikke ensidige leiligheter i rød støysone». 
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Planforslaget tillater etablering av ensidige leiligheter i gul støysone, også der beregninger viser 
nivåer tett opp mot rød sone (63-65 dB). Dette er etter vår oppfatning ikke heldig eller i tråd med 
anbefalingene i T-1442/2016. 
 
Statsforvalteren vil ikke anbefale ensidige leiligheter mot Sjøgata, heller ikke der støyutredningen 
viser gul sone. Det er ikke stor forskjell på støy i nederste del av rød sone og øverste del av gul sone, 
og det er også slik at alle støyberegninger har en viss usikkerhet. 
 
Når det gjelder støy på uteoppholdsarealer, sikrer byggteknisk forskrift at arealer ikke kan legges til 
grunn som uteoppholdsareal med mindre lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 er tilfredsstilt, 
dvs. at støynivå ikke kan overskride nedre grenseverdi for gul sone. 
 
Bygge- og anleggsstøy 
Det er under pkt. 2.11 i forslaget til planbestemmelser vist til kap. 4 i T-1442. I ny støyretningslinje, T-
1442/2021, er det kap. 6 som omhandler bygge- og anleggsstøy, og vi anbefaler at bestemmelsen 
oppdateres i tråd med dette.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen KnutsenOddlaug Ellen Knutsen 
(e.f.) 
fylkesmiljøvernsjeffylkesmiljøvernsjef 

  
 
Hanne M. K. Hanssen 
seniorrådgiver 
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