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Sluttbehandling - Detaljregulering for hydrogenanlegg på 
Langstranda, Sentrum 

 

Bystyrets behandling i møte den 16.06.2022: 
 

 

Votering 
 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 
 
 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda, Sentrum. Planen er 
vist med på plankart med planID 2021011 datert 22.2.2022 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 12.5.2022 og planbeskrivelse datert 12.5.2022.  
 
Planen opphever og erstatter deler av reguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 
2013002) 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1. ledd og 12-14, 2. ledd.  
 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 01.06.2022: 
 
 

Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Innstilling 
 



Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda, Sentrum. Planen er 
vist med på plankart med planID 2021011 datert 22.2.2022 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 12.5.2022 og planbeskrivelse datert 12.5.2022.  
 
Planen opphever og erstatter deler av reguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 
2013002) 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1. ledd og 12-14, 2. ledd.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens forslag til innstilling 

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda, Sentrum. Planen er 
vist med på plankart med planID 2021011 datert 22.2.2022 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 12.5.2022 og planbeskrivelse datert 12.5.2022.  
 
Planen opphever og erstatter deler av reguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 
2013002) 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1. ledd og 12-14, 2. ledd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sammendrag 

Hensikten med planen er å legge til rette for produksjonsanlegg for hydrogen med tilhørende 
bunkring- og kaianlegg. GreenH er tiltakshaver og Norconsult AS er plankonsulent for arbeidet.  
 



Oppstartsmøtet ble holdt 27. september 2021 og planoppstart ble varslet den 28. oktober 2021. 
Brev ble sendt til naboer og myndigheter og planarbeid ble annonsert i Avisa Nordland og på 
hjemmesidene til Bodø kommune. Det ble samtidig varslet oppstart av utbyggingsavtale. Frist for 
innspill ble satt til 6. desember 2021.  
 
I oppstartsmøte ble det vurdert fra planlegger og Bodø kommune at planen falt inn under vedlegg ll 
i forskrift om konsekvensutredning og at plan skulle konsekvensutredes, men uten planprogram. I 
høringen av planoppstart gjorde Statsforvalteren oppmerksom på at det hadde vært gjort en 
vurdering fra Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at produksjon 
av hydrogen er å anse som fremstilling av uorganiske basiskjemikalier og planen dermed faller inn 
under vedlegg l i forskriften, og at det dermed er krav om planprogram.  
 
Det ble varslet utvidet plangrense den 21.desember 2021. Samtidig ble planprogram sendt på 
høring og lagt til offentlig ettersyn i seks uker. Frist for å komme med innspill til utvidet plangrense 
og planprogrammet ble satt til 15. januar 2022 
 
Det kom inn 11 innspill til planoppstart og seks innspill til varsel om utvidet plangrense og høring av 
planprogram.  
 
Etter delegert myndighet ble planprogrammet fastsatt den 21. mars 2022.  
 
Planforslaget ble sendt til offentlig ettersyn og lagt til offentlig ettersyn den 26. mars 2022. Frist for 
å komme med merknad til planforslaget var 7. mai 2022 
 
Det kom inn 11 uttalelser da planen var på høring og offentlig ettersyn. Alle uttalelser er 
oppsummert og kommentert.  
 
På bakgrunn av innsigelse fra Statsforvalteren er det inngått dialog for å løse innsigelsen. Etter 
møte mellom partene er det gjort justeringer for å imøtekomme innsigelsen. I planbeskrivelsen er 
kapitel 5.6 utvidet med en beskrivelse av hvordan tiltaket skal sikres mot flom og bølgepåvirkning 
fra sjøen. kapitel 5.12 oppdatert med tabell som også tar med seg tema Havinvåstigning, stormflo 
og bølgepåvirkning. Tabellen beskriver sårbarhets- og risikoreduserende tiltak. Sikringstiltak er 
sikret i planbestemmelsene.  
 
I brev av 13.5.2022 imøtekommer Statsforvalteren innsigelsen med bakgrunn i at 
bølgeberegningene er presisert og risikoreduserende tiltak for bølger er tatt inn i 
planbestemmelsene.  
 
Uttalelsene fra Forsvarsbygg er unntatt offentligheten med hjemmel i offentlighetsloven § 21. 
Merknaden fra Forsvarsbygg er ikke oppsummert, men det er ivaretatt og innarbeidet i 
bestemmelser til planen.  
 
Planforslaget legger til rette for produksjonsanlegg av grønt hydrogen med tilhørende bunkring- og 
kaianlegg. Planforslaget er tilfredsstillende utredet i forhold til de tema som ble tatt opp i 
oppstartsmøtet og som er beskrevet i planprogrammet.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at reguleringsplanen vedtas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 

Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler 
etablering av et produksjonsanlegg for grønt hydrogen, inklusive bunkring- og kaianlegg.  
 
Green H AS er forslagsstiller og Norconsult AS er plankonsulent for planarbeidet.  

Planområdet 

Planområdet ligger på fyllingstomten på Langstranda (figur 1). Varslet planområde utgjør om lag 
107 daa. Det endelige planavgrensningen er justert i forhold til de faktiske behov og regulert 
område. 
 
 

 
Figur 1: Figuren viser planområdet 

 

Planprosess og medvirkning 

Det ble avholdt oppstartsmøte den 27. september 2021. Oppstart av planarbeidet ble varslet den 
28. oktober 2021. Det ble samtidig varslet forhandling om utbyggelsesavtale. Frist for å komme 
med innspill til oppstarten var 6. desember 2021.  
 
I oppstartsmøtet vurderte forslagsstiller og Bodø kommune, og la til grunn for planoppstart at 
tiltaket utløste krav til konsekvensutredning. Det ble henvist til KU-forskriftens vedlegg ll pkt. 6a) og 
6b), produksjon og lagring av kjemiske produkter som innebærer en planprosess uten krav til 
planprogram. 
 
I innspill til planoppstart gjorde Statsforvalteren oppmerksom på en vurdering Miljødirektoratet og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde gjort knyttet til konsekvensutredningsplikt for 
hydrogenanlegg. Direktoratet vurderte at hydrogenanlegg er å betrakte som anlegg for fremstilling 
av uorganiske basiskjemikalier og skal dermed behandles som iht. vedlegg l, pkt. 6b) i forskrift om 
konsekvensutredning. Dette medfører krav om planprogram.  
 



Den 21. desember 2021 ble forslag til planprogram sendt på høring. Samtidig ble det varslet 
utvidelse av planområdet. Opprinnelig og utvidet planområde vises i figur 2.  
 
Hensikten med å utvide planområdet var å medta tilstøtende tomteareal ift. fleksibilitet knyttet til 
utredning av adkomstløsninger samt å hjemle hensynssoner for brann- og eksplosjonsfare. I 
varselet ble det orientert om at planområdet vil bli avgrenset til faktiske behov gjennom 
planprosessen og detaljert i planforslaget. Frist for innspill til utvidelse av planområdet og forslag til 
planprogram ble satt til 15. januar 2022.  
 
Ved planoppstart kom det inn totalt 11 innspill. Ved varsel om utvidelse av planområdet og høring 
av planprogram kom det inn 6 innspill. Alle innspillene er oppsummert og kommentert i kapitel 2.3 i 
planbeskrivelsen.  
 
Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn fra 26. mars til 7. mai. Det kom inn i alt 11 
uttalelser til planen hvor av Statsforvalteren kom med innsigelse knyttet til at de mente at tema for 
bølgepåvirking, havnivåstigning og fare for flom ikke var tilstrekkelig utredet.  
 
I brev av 13.5.2022 imøtekommer Statsforvalteren innsigelsen med bakgrunn i at 
bølgeberegningene er presisert og risikoreduserende tiltak for bølger er tatt inn i 
planbestemmelsene.  
 
Alle innspillene er oppsummert og kommentert i tabellen under.  
 

Innsender Oppsummering Kommentar 
Fiskeridirektoratet Viser til uttalelse til oppstart av 

planarbeidet hvor det bes om at marine 
naturtyper og deres økosystemtjenester 
hensyntas i planen. Fiskeridirektoratet 
innspill er tatt til etterretning og mener 
at de interessene direktoratet skal 
ivareta er godt ivaretatt i planen.  
 
Fiskeridirektoratet region Nordland ber 
om at alle tiltak i sjø skjer på høst og 
tidlig vinter da det er i denne perioden 
av året at livet i kystsonen ligger mest i 
ro.  

Tas til orientering 
 
Tiltak er begrenset og det er snakk om 
plastring av eksisterende sjøfront, peling for 
kai og legging av inntaks og utslippsledning. 
Ref. uttalelse ved oppstart er det ikke 
fiskeriinteresser i området. Det er også, på 
bakgrunn av innspill ved oppstart, gjort rede 
for konsekvenser for naturtypen skjellsand. 
Det vurderes derfor at det er tilstrekkelig 
ivaretatt slik planen foreligger. 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Generell tilbakemelding.  
 
Informeres om at det er Statsforvalteren 
som skal følge opp at hensynet til 
samfunnssikkerhet i plansaker er 
ivaretatt.  

Tas til orientering 

Avinor Punkter som Avinor pekte på under 
høring av oppstart er innarbeidet i 
planen.  
 
Avinor har ingen ytterligere merknader i 
forbindelse med offentlig ettersyn av 
planen.  

Tas til orientering. 

Widerøe Property Ber om at risikovurdering foretas med 
hensyn til at Widerøe driver driftsteknisk 
vedlikehold på eiendommene 
Langstranda 6 og 10, samt har store 
deler av administrativt personell 
lokalisert i seabirdbygget i Langstranda 
5.  
 
Widerøe har store deler av 
administrativt personell i Langstranda 5. 
Støyreduserende tiltak må hensyntas.  
 
Det må sees på mulighet for å etablere 
adkomst til Hydrogenanlegget som 

Tas til orientering. Sikkerhetssoner er basert 
på bakgrunn av veileder fra direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap sitt regelverk 
med hensyn til utarbeidelse av hensynsone. 
 
 
 
Ivaretatt gjennom pkt. 2.9 i bestemmelsene.   
 
 
 
Hydrogenanlegget er beregnet å generere 56 
daglige turer. Av dette er kun 9 % tungtrafikk 
(semitrailer med nitrogen annenhver dag og) 



reduserer økt trafikkbelastning i 
området med tanke på støy, forurensing 
og sikkerheten til personell som ferdes 
mellom Langstranda 6 og 10 og 
Langstranda 5.  
 
 
Oppgradering av dagens regionalnett 
og tilførsel må hensyntas ift. plassering 
av ny trafo med tanke på eventuell 
strålingsfare. 
 
Anlegget må oppføres med 
overholdelse av gjeldende regler for 
bygninger i nærheten av 
flyplass/rullebane. 
 

og salg av hydrogen og oksygen med trailer 
(opptil 2 semitrailere daglig).  Det er fortau på 
nordsiden av Langstranda og veien er 
oversiktlig. Støyproblematikk og forurensing 
fra transport må ansees som akseptabel til et 
industriområde.  
 
Løsninger for dette er utredet i samsvar med 
Arva.  
 
 
 
Ivaretatt i bestemmelsene, pkt. 2.8.1. 

Forsvarsbygg Uttalelsen er unntatt offentligheten, jf 
offentlighetsloven § 21 

Bestemmelsene er supplert for å ivareta 
merknader fra Forsvarsbygg.  

NVE Minner om at det er kommunen som har 
ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, 
vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner.  

Tas til orientering 

Kystverket Kystverket ha pekt på noen utfordringer 
med hensyn til anløp av anlegget. Disse 
er nærmere omtalt i plandokumentene. 
Kystverket er fornøyd med dette, men 
ber også om at Losansvarlig i Nordland 
(Andor Antonsen) også får sett på 
utredning knyttet til anløp og forhold 
rundt dette.  
 
Kystverket har ikke spesielle merknader 
utover at de må kontaktes når det skal 
sees på plassering av 
navigasjonsinstallasjoner knyttet til 
anløp av ny kai med bakgrunn i behovet 
for å se på trafikken i en helhetlig 
sammenheng.  

Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
Må sees på i forbindelse med 
detaljprosjektering av anlegget.  

Byggesak, Bodø 
kommune 

Punkt om byggegrense mot nabogrense 
(pkt. 4.1.1 i bestemmelsene må 
avklares mot plan- og bygningsloven § 
29-4. 
 
Det må forklares nærmere hva som er 
tillatt innenfor H530_1 – 3.  
 
Det må avklares nærmere eksisterende 
bebyggelse som ligger innenfor regulert 
hensynssone.  

Plan- og bygningsloven § 29-4, 2. ledd sier at 
hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 
11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra 
nabogrense som i forskrift eller som minst 
svarer til byggverkets halve høyde og ikke 
under 4 meter. Dette er ivaretatt i 
bestemmelsens pkt. 4.1.1 
 
Pkt. 4.1.1, første avsnitt beskriver hva som 
tillates innenfor hovedformålet. Dette er en 
videreføring fra tillatt arealbruk i eksisterende 
plan (planID 2013002). Pkt. 5.1.1 spesifiserer 
hva som er tillatt innenfor de respektive 
hensynssoner.  
 
Innenfor H530_1 er arealet per i dag ikke i 
bruk. Eksisterende arealbruk innenfor regulert 
hensynssone H530_2 og H530_2 strider ikke 
mot arealbruk som kan ligge innenfor disse 
sonene.  

Langstranda AS Det aksepteres ikke at planlagte tiltak 
berører noen del av eiendom eller 
begrenser dagens bruk, og eller 
utvikling i henhold til eksisterende 
regulering eller eiendom til Langstranda 
1. Aksepterer ikke at det reguleres inn 
hensynssone på eiendom 138/2500 
 
Bygget inneholder også godkjent 
boenhet.  

Hensynssonen legger ingen begrensing. 
Innenfor H530_2 og H_530_3 gjelder 
hovedformålene. Hovedformål, utnyttelsesgrad 
og byggehøyder er videreført fra eksisterende 
reguleringsplan (planID 2013002). 
Eiendommen ligger innenfor H530_2 og 
H530_3. Begrensninger i forhold til 
eksisterende plan ligger innenfor H530_1. 
 



 
Eksisterende adkomst/vei er viktig og 
må ikke begrenses i fremtiden.  
 
Det er viktig at fremtidig sjøfront/kai kan 
benyttes uten restriksjoner som følge av 
ny detaljplan. Eksisterende 
planbestemmelser må videreføres 
 
Eiendomsgrense mot sjø har rett til 
utfylling i hav. Det er viktig at fremtidig 
sjøfront/kai kan benyttes uten 
restriksjoner som følge av ny og 
nærliggende aktivitet/bebyggelse.  

Spredt bolig innenfor H530_2 kan aksepters i 
enkelte tilfeller, ref. figur 26 i planbeskrivelse 
som viser skjematisk oversikt over 
restriksjoner knyttet til ulike sikkerhetssoner.  
 
Adkomst til Langstranda 1 blir ikke berørt av 
planen.  
 
Fremtidig sjøfront/kai kan benyttes uten 
restriksjoner som følge av tiltaket.  
 
Planen legger ingen begrensinger utover det 
som alt er hjemlet i gjeldende reguleringsplan.  

Salten Brann IKS Tema rundt slokkevann er fortsatt ikke 
avklart da kapasiteten ikke er 
tilfredsstillende. Jf. gjeldende regelverk. 
Videre vil plassering av uttak være 
viktig for å sikre brukbar tilgjengelighet i 
og rundt området og byggverk.  
 
Salten Brann ønsker å bli involvert i 
videre dialog rundt etablering av 
hydrogenanlegget.  

Ivaretatt i pkt. 7.2 i bestemmelser.  
 
Tas til orientering. 

Statsforvalteren i 
Nordland 

Statsforvalteren fremmer innsigelse til 
planforslaget på grunn av mangelfull 
risiko- og sårbarhetsvurdering.  
 
Forslag til løsning er at det må 
gjennomføres fullverdig ROS-analyse 
for hele planområdet, hvor 
bølgepåvirkning er tilstrekkelig utredet. 
På bakgrunn av ROS-analysen må det 
fastsettes bestemmelser som ivaretar 
tilstrekkelig sikkerhet for hele 
planområdet. Det vil si 
risikoreduserende tiltak som også 
gjelder for bølgepåvirkning.  
 
Av oversendte dokumenter kan ikke 
statsforvalteren se at det er utarbeidet 
en fullverdig ROS-analyse, hvor 
bølgepåvirkning er tilstrekkelig utredet 
for planområdet. I tillegg er det ikke 
fastsatt risikoreduserende tiltak i 
bestemmelsene på bakgrunn av 
beregningene. Statsforvalteren anser 
dette for å være en mangel ved planen.  

I forbindelse med Innsigelsen er det opprettet 
dialog med Statsforvalteren i forsøk på å få 
Statsforvalteren til å trekke innsigelsen  
 
Det ble avholdt dialogmøte mellom Bodø 
kommune, Statsforvalteren, Norconsult og 
GreenH den 10.5.2022. I Møtet ble innsigelsen 
grunngitt og det ble enighet om hva som må 
oppdateres i bestemmelser og ROS-analyse. 
 
Tas til følge og innarbeides i planen.  

 
Som følge av innsigelsen fra Statsforvalteren ble det opprettet dialog for å forsøke å løse 
innsigelsen. Det ble berammet møte den 10. mai 2022 mellom Statsforvalteren, Bodø kommune, 
planlegger og tiltakshaver. I møtet begrunnet Statsforvalteren innsigelsen. På bakgrunn av 
begrunnelsen ble det enighet mellom partene om hva som hva som så oppdateres for at 
Statsforvalteren skal trekke innsigelsen.  
 
Norconsult leverte, på bakgrunn av møtet med statsforvalteren, revidert ROS-analyse og 
bestemmelser den 12. mai 2022. Disse ble oversendt Statsforvalteren samme dag for ny 
vurdering.  
 
Merknad fra forsvarsbygg er unntatt offentligheten jf. offentlighetsloven § 21. Merknaden er derfor 
ikke oppsummert, men bestemmelser er oppdatert slik at deres interesser er ivaretatt. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leverte en generell tilbakemelding på 
planleveransen. Planen ble sendt til direktoratet på nytt med henvisning til hvilket punkt det var 
ønsket tilbakemelding på. DSB har ikke uttalt seg til saken. Det kjøres imidlertid en parallell 
prosess opp mot DSB i forbindelse med at hydrogenanlegg med lagring av hydrogen i denne 



størrelsesorden omfattes av storulykkesforskriften som krever samtykke/godkjenning. Utbygging vil 
ikke kunne starte før dette samtykket foreligger.  
 
Endringer på bakgrunn av høring- og offentlig ettersyn  
Endringene er gjort på bakgrunn av merknader fra Statsforvalteren og Forsvarsbygg. De er som 
følger: 
 
Bestemmelser: 
For å følge opp Innsigelsen fra Statsforvalteren er pkt. 2.12 og 4.1.1 oppdatert. 
 
2.12 Flom (stormflo og bølger) 
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot stormflo stilles det krav om at kai og industriområdene skal 
etableres på minimum kote +3,5 (NN2000). 
 
Krav til løsning og nivå for bølgesikring knyttet til etablering av et hydrogenanlegg innenfor delfelt 
BI1 fremgår av 4.1.1. Det vises til rapport Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai, 
dok.nr 002-23 versjon D04 datert 12.05.22.  
 
Det må gjøres egne vurderinger knyttet til bølgepåvirkning ved etablering av annen virksomhet 
som ikke er anlegg for produksjon av hydrogen. 
 
4.1.1. Industri (felt BI1 – 3) 
Spesifikt for felt BI1 ved etablering av hydrogenanlegg  
Felt BI1 er i tillegg avklart slik at det kan etableres anlegg for produksjon av hydrogen med 
tilhørende bygninger og anlegg, herunder kontor med nødvendige fellesfunksjoner, lagerbygg, 
tankanlegg, bunkring, fylling/tapping og andre anlegg og installasjoner som er nødvendig for 
produksjon og drift, samt anlegg og installasjoner for utnyttelse av overskuddsvarme og oksygen. 
Vestlig del av fyllingsfronten innenfor felt BI1 skal sikres mot bølger fra vestlig retning ved at det 
etableres en hevet voll eller kant på minimum kote +6,5 (NN2000) (basert på konservative 
beregninger). Utbredelsen er prinsipielt vist i fig. 23 og 24 i planbeskrivelsen, men fastsettes 
endelig i detaljprosjekteringsfasen. Høyden på vollen/kanten kan justeres ved detaljprosjektering 
dersom oppdaterte beregninger gir grunnlag for det.  
 
Minimum høyde på kai, terrenget bak vollen/kanten og øvrige deler av områdene avsatt til industri 
settes til kote +3,5 m (NN2000) og anses da å ha tilstrekkelig sikkerhet mot flom så lenge voll/kant 
og kai er bygget. Det vises til rapport Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai, dok.nr 
002-23 versjon D03 datert 25.01.22. 
 
For å følge opp merknaden fra Forsvarsbygg er følgende innarbeidet i bestemmelser: 
 
Pkt. 4.6.1 Havneområde i sjø (felt VHS) 
Mudring eller dumping av masser innenfor formålsområdet tillates ikke.  
 
Det tillates ikke ankring innenfor formålsområdet.  
 
Pkt. 7.1 Før rammetillatelse (felt BI, samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 
havneområde i sjø.  

- Situasjonsplan jf. 2.1. For alle tiltak som berører formålsområdet havneområde i sjø, skal 
planen(e) forelegges Forsvarsbygg for uttalelse.  

 
Planbeskrivelse 
Kap. 5.6 Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai er oppdatert slik at de viktigste 
resultatene fra analysene som er beskrevet i «rapport med konsekvensutredning for Flom-, 
havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai, 52105684 dok.nr. 002-23 versjon D03», datert 
25.01.22 er oppsummert.  
I kap. 5.12 er det i tabellen som angir farer og beskrivelse av sårbarhets- og risikoreduserende 
tiltak også tatt inn havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning som et punkt.  



 
Tabellen viser identifiserte tiltak som det ut fra samfunnsikkerhetshensyn er nødvendig å 
gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i planområdet.  
 
Dette er videre sikret i bestemmelsene som også er innarbeidet på bakgrunn av dialogmøtet.  
 
I ROS- analysen er kapitelet 4.3.2 Sårbarhetsvurdering havnivåstigning og bølgepåvirking 
oppdatert.  
 
Rapport Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai, datert 12.5.2022 er 
gjennomgående oppdatert for å svare ut innsigelsen fra Statsforvalteren.  
 
 
 

 
Figur 2: Figuren viser planområde ved varsel om oppstart og utvidet plangrense. 

 

Planstatus 

I gjeldende reguleringsplan, Langstranda med utfylling i sjø (planID 2013002) er planområdet 
regulert til industri. Planen ble stadfestet den 11. september 2014.  
 



I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til industriformål.  
 

Planforslaget 

Analyser og utredninger 
I forbindelse med planforslaget er følgende analyser/utredninger gjennomført: 

• Trafikk og trafikksikkerhet 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Flom (stormflo, havnivåstigning og bølger) og egnethet for kai 

• Grunnforhold 

• Støy 
 

Planlagte tiltak 
Planen legger til rette for produksjon av hydrogen og bunkring direkte til fergene via tankanlegg på 
området. Kaien planlegges i en lengde slik at den har kapasitet til å ta imot ferge/skip opp til 110 
meters lengde. Fabrikken og bunkringskaien vil være på et avgrenset område (BI1) med gjerder og 
sikkerhetsporter. All produksjon vil foregå innendørs. 
 
Planområdet reguleres til følgende formål: 

• Bebyggelse og anlegg 
o Industri 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
o Veg  
o Gang-/sykkelveg 
o Parkering 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
o Havneområde i sjø 

 

• Hensynssoner 
o Brann- og eksplosjonsfare 

 
Industri (BI) 
Innenfor BI1 – 3 reguleres arealet til havne-, næring-, lager-, og industriformål med tilhørende 
kontorformål, samt teknisk infrastruktur (herunder vei-, manøvrerings- og parkeringsareal o.l.), med 
de begrensninger som eventuelt kommer frem av kap. 5.1.1 i bestemmelsene (fareområde, brann-
/eksplosjonsfare (sone H350)).  
 
Felt BI1 avklares slik at det kan etableres anlegg for produksjon av hydrogen med tilhørende 
bygninger og anlegg, herunder kontor med nødvendige fellesfunksjoner, lagerbygg, tankanlegg og 
bunkring, fylling/tapping og andre anlegg og installasjoner som er nødvendig for produksjon og 
drift, samt anlegg og installasjoner for utnyttelse av overskuddsvarme og oksygen. Av hensyn til 
havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning skal høyde på grunnen innenfor hele planområdet 
være på minimum kote +3.5 meter (NN2000) over havet. Som ytterliger beskyttelse mot 
bølgepåvirkning fra vest skal det bygges en voll på minimum kote + 6,5 (NN2000). Denne skal 
ytterligere beskyttes av en L-mur på baksiden for å hindre gjennomtrenging av bølger. 
Hydrogenanlegget plasseres lengst vest på tomten hvor bølgepåvirkningen er minst (figur 3) 
 



 
Figur 3: Figuren viser foreløpig situasjonsplan. Innenfor lilla område tenkes virksomhet som er 
relevant ift. storulykkesforskriften. Mot vest vises forhøyet fyllingsfront. Figuren viser at denne skal 
ligge på kote + 5,5 (NN2000). Bestemmelser hjemler at den skal ligge på minimum kote + 6,5 
(NN2000). ferdig planert terreng skal ligge på kote + 3,5 (NN2000). 

 
Innenfor avgrensing av industriformålet tillates etablering av kai og kaifront mot areaformål 
havneområde i sjø (VHS). 
 
Tillatt BYA settes til 100 % og maks tillatt gesimshøyde settes til kote +22,0 (NN2000).  
 
Det reguleres alternativ adkomst fra øst som er vist med adkomstpil i plankartet. Dette i tillegg til 
regulert adkomst (f_SV1). Eksakt plassering avklares med grunneier og dokumenteres med 
privatrettslig avtale.  
 
Veg (SV) 
Arealet f_SV1 reguleres til felles vei med bredder iht. plankartet. Kjørebanekanter tillates justert 
ved søknad om byggetillatelse. Det legges til rette for bred veiskulder på østside av veien for å 
tilrettelegge for gående, samt vintervedlikehold. Adkomsten er felles for Langstranda 3, 5 og 
utfyllingsområdet utenfor.  
 
o_SV2 utgjør den kommunale veien Langstranda.  
 
Gang-/sykkelveg (SGS) 
Arealet skal være iht. bredde vist på plankart. Kryssing for tilkomst til den enkelte tomt tillates, og 
eierform er offentlig.  
 
Parkering (SPA) 
Arealet reguleres til langsgående parkering i gate og eierform er offentlig. 
 
Havneområde i sjø (VHS) 



Felt VHS reguleres til havneområde i sjø. Dette utgjør ferdselsområder i sjø.  
 

Plankart med sikringssoner 
Figur 4 viser forslag til plankart. Innenfor planområdet er det regulert tre sikkerhetssoner. Innenfor 
sikkerhetssone 1 (H350_1) legges det til rette for hydrogenanlegg. I øvrige sikkerhetssoner 
H350_2 og 3) videreføres bestemmelser fra gjeldende plan. Figur 5 viser en oversikt over objekter 
og aktiviteter som er akseptert innenfor de respektive sikkerhetssonene.  
 

 
Figur 4: Figuren viser forslag til plankart. 

 

 
Figur 5: Figuren viser akseptabel arealbruk i forhold til brann- og eksplosjonsfare innenfor de angitte 
sikkerhetssonene i plankartet. 

 



Stabilitet og setningsforløp 

Fyllingstomten ble etablert i 2016. Det er planlagt å heve fyllingen til kote + 3.5 . Som forventet er 
det registrert setninger på området.  
 
For å minske fremtidige setninger samt å forberede massene på eventuelle tilleggsbelastninger 
anbefales det å forbelaste fyllingen før etablering av bebyggelse. Basert på data fra 
setningsmålere er det grunn til å tro at det kan oppstå skjevsetninger hvor de største setningene 
inntreffer mot midten av fyllingen. Det anbefales å installere setningsmålere på tomten etter ferdig 
fyllingsarbeider for å følge opp dette.  
 
Stabiliteten til fyllingen etter heving til kote +3.5 (NN2000) ligger tett inntil sikkerhetskrav på F>1.4 
det medfører at fyllingen ikke har høy kapasitet til å ta opp store tilleggslaster uten at det må gjøres 
stabiliserende tiltak. Ved detaljprosjektering av bebyggelse må stabilitetsforholdene vurderes 
sammen med planlagte tiltak. Bygninger og tekniske installasjoner må prosjekteres og 
fundamenteres for å unngå noe påvirkning fra eventuelt videre setningsforløp. Det blir trolig aktuelt 
å pelefundamentere eventuelle bygg på fyllingen.  
 
Videre er det viktig å ha kjennskap til grunnens forventede setninger for at området skal være 
egnet som næringstomt. Det er beregnet setninger for neste 20 år uten og med forbelastning opp 
til kote + 5.5 (NN2000). Forbelastning gjelder hele fyllingsområdet frem til fyllingsfronten med 1:1,5 
helning inn mot dagens fyllingsfront. Det kan forventes setninger i størrelsesorden 20 – 40 cm uten 
forbelastning og 15 – 35 cm de neste 20 årene. Det kan forventes noen setninger etter 20 år, men 
avtagende. 
 
Det bør derfor utføres supplerende grunnundersøkelser for å skaffe tilstrekkelig kunnskap om 
oppbygging av eksisterende fylling, grunnforhold og dybde til berg før videre detaljprosjektering.  

Områdestabilitet  

Det ble påtruffet masser i sjøen utenfor fylling med høy sensitivitet som faller inn under kategorien 
kvikkleire (50 meter nord-vest for fylling). Basert på totalsonderinger kan samme lag forventes å 
ligge under fylling. 
Slak sjøbunnstopografi, begrenset lagtykkelse, mudret fyllingsfront (skjærer av fyllingen fra 
eventuelle skred som starter utenfor fyllingen) og avtagende sensitivitet innover mot land tilsier at 
det ikke er risiko for omseggripende skredutvikling som kan true landområder.  
 
Jf. TEK 17 § Sikkerhet mot naturpåkjenninger [3], skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres 
slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 
Siden hydrogenanlegg faller inn under storulykkeforskriften er det ikke lov å bygge anlegget i 
skredfarlig terreng.  
 
Området bak sjeté er vurdert å ikke være utsatt for mulige kvikkleireskred ettersom mudring ble 
utført slik som skissert på tegning fra Multiconsult. Derav vurderes tiltaket å kunne gjennomføres 
innenfor kravene listet i TEK 17 gjeldende skredfare med tanke på kvikkleire, da utført mudring har 
eliminert eventuelle problemstillinger med områdestabilitet 
 
Videre stilles det krav om dokumentasjon av grunnen i forhold til stabilitet og eventuell forurensing 
ved rammetillatelse og gjennomføring av nødvendige tiltak for å sikre stabilitet i grunnen og 
sluttrapport ifm. evt. forurenset grunn før brukstillatelse.  

Flom - Havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai 

I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en analyse av forhold knyttet til naturfare fra sjøen. 
Det er vurdert farer knyttet til flomfare fra stormflo og samtidig flom fra bølger, angrep på 
fyllingsfronten fra bølger og generell kvalitet av havnefasiliteter.  
 
Det forutsettes at fabrikkanlegget klassifiseres under storulykkeforskriften, som legger til grunn at 
anlegget skal sikres mot naturfare med en returperiode på «markant over» 1000 år.  



 
I forhold til driftsforholdene for mulig havn på stedet er det fastslått at det vil være mulig å 
detaljprosjekterte anlegget med enkle og vanlige midler slik at det tilfredsstiller kravene i nevnte 
forskrift. Konklusjonen av undersøkelsen er som følger 
 

• Beregningene viser at det vil være mulig å opprettholde akseptabel drift ved 
bunkringsstasjon på Langstranda. Beregnet regularitet ved anlegget er mindre enn det 
man vil forvente ved en vanlig trafikkhavn eller kai ved innslag av passasjertrafikk. 

• Anlegget kan tilpasses krav som er gitt i storulykkesforskriften når det gjelder flomfare og 
sikring mot flom fra sjø.  

• Det gjenstår detaljprosjekteringsarbeid og undersøkelser av eksisterende fyllinger, men de 
utførte studiene viser at nødvendige sikringstiltak er gjennomførbare med godt prøvde og 
realistiske tiltak.  

 

Risiko- og sårbarhet 

Det vises til rapport med utredning for Analyse og grunnforhold, stabilitet og setningsforløp og 
geoteknisk rapport, 52105684 dok. Nr. 002-24 versjon D02 datert 17.02.22 (vedlagt 
planbeskrivelsen)  
 
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse i henhold til kravene 
som kommer frem av plan- og bygningsloven og krav til samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  
 
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de tema som 
fareidentifikasjon fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet: 

• Ustabil grunn 

• Havnivåstigning og bølgepåvirkning 

• Ekstremnedbør 

• Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

• Transport av farlig gods 

• Trafikkforhold 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

• Slokkevann for brannvesen 

• Sårbare bygg 

• Tilsiktede handlinger 

• Belysning fra anlegget 

• Birdstrike 

• Skipstrafikk 
 
Av disse fremstår planområdet som svært sårbart for brann og eksplosjon og moderat sårbart for 
hendelser knyttet til skipstrafikk. Det ble derfor utført en risikoanalyse. Analysen av de to 
hendelsene viser akseptabel risiko der ytterligere tiltak er vurdert. Det er også gjennomført 
fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering og identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnsikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 
planområdet. Dette kommer frem av tabell i figur 6 og 7. Tabell er hentet direkte fra 
planbeskrivelse.  
 



 
Figur 6: Figuren viser faridentifikasjon og sårbarhetsvurdering og identifiserte tiltak som det ut fra 
samfunnsikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 
planområdet. 

 
Etter innsigelsen fra Stasforvalteren er havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning tatt inn som et 
punkt i tabellen. 



 
Figur 7: Figuren viser faridentifikasjon og sårbarhetsvurdering og identifiserte tiltak som det ut fra 
samfunnsikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 
planområdet (fortsettelse av tabell vist i figur 6. 

Slukkevann 

Det må påberegnes at det blir krav om branndekning på 50 l/s. om det blir det, så er ledningsnettet 
for lite. Tappetest viser kapasitet på ca. 33 l/s. Det er stilt krav i bestemmelsene til planen at det før 
igangsettelsestillatelse skal være godkjente detaljplaner for kommunalteknisk anlegg herunder 
dokumentasjon på tilstrekkelig slukkevann.  
 

Energiforsyning 

Iht. forskrift har Arva, på oppdrag fra GreenH, utført samfunnsøkonomisk utredning for å avklare de 
tiltak som er nødvendige for å forsyne hydrogenanlegget med tilstrekkelig kraft og slik at 
tilknyttingen er driftsmessig forsvarlig. Det er vurdert at dette innebærer en oppgradering av 132kV 
regionalnett tilførsel til Vestbyen, oppgradering av Vestbyen trafostasjon og tilførsel til 
Langstranda, og dedikert 11kV til tilførsel til hydrogenanlegget på Langstranda. I tillegg er det lagt 
inn en back-up-forbindelse over 400V fra det lokale strømnettet.  
 
Arva har gjort de nødvendige avklaringer med Statnett og bekreftet en reservasjon av kapasitet i 
regional- og transmisjonsnettet for strømbehov omsøkt av Arva. Reservasjonen forutsetter at 
GreenH aksepterer anleggsbidrag for etablering av nett-tiltakene.  
 
Arva har bekreftet at de vil kunne ha på plass strømtilførsel iht. overstående innen utgangen av 
2024.  

Vurderinger 

Planforslaget slik det foreligger er godt utarbeidet og de tema som er beskrevet i oppstartsmøtet 
og i planprogrammet er godt ivaretatt i planen.  
 
Innkomne innspill til planoppstart og utvidelse av plangrense er behandlet og ivaretatt gjennom 
planarbeidet.  
 
Det er gjort justeringer i planen på bakgrunn av merknader fra Statsforvalteren og Forsvarsbygg. 
Det er ikke kommet uttalelse fra DSB. På bakgrunn av at det foregår en parallell prosess om 
samtykke vurderes det at tema i forhold til storulykkesforskriften er godt ivaretatt.  
 
Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel og ønsket utvikling av området. 
 



Planlagt utbygging vil medføre økte inntekter for kommunen i form av skatter og avgifter.  
 
Bodø kommunes folkehelseplan er ikke relevant for planarbeidet.  
 
Planen svarer til Bodø kommune sin klima- og energiplan ved å legge til rette for utslippsfritt 
drivstoff til fergene som seiler Bodø – Moskenes. Produksjon kan også oppskaleres slik at det 
også kan levere hydrogen til andre aktører. 
 
Planforslaget svarer til følgende av FN’s bærekraftsmål: 

• Ren energi for alle (7) 

• Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8) 

• Innovasjon og infrastruktur (9) 

• Bærekraftige byer og samfunn (11) 

• Ansvarlig forbruk og produksjon (12) 

• Stoppe klimaendringene (13) 

Konklusjon og anbefaling 

 
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning og det er vurdert at planen faller 
inn under vedlegg l. Det er derfor utarbeidet planprogram i forbindelse med utvidelse av 
plangrense.  
 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer. Oppstart av planarbeidet og utvidelse av 
planområdet og høring av planprogram er lovlig annonsert, og berørte parter og myndigheter er 
varslet på forskriftsmessig måte.  
 
Høring av planforslaget er lovlig annonsert og berørte parter og myndigheter er varslet på 
forskriftsmessig måte. 
 
Planforslaget legger til rette for anlegg for produksjon av grønt hydrogen med tilhørende bunkring- 
og kaianlegg. Planforslaget er tilfredsstillende utredet i forhold til de tema som ble tatt opp i 
oppstartsmøtet og som er beskrevet i planprogrammet.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Hydrogenanlegg på 
Langstranda, Sentrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kjell Hugvik  
 Kommunedirektør  
  Knut A. Hernes 
  Avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Stian Aase  



 
 

Trykte vedlegg: 

1 Planbeskrivelse 
2 Planbestemmelser 
3 Plankart 

Andre referanser: 

ROS inkudert sikkerhets-hensynssoner 
Analyse av grunnforhold, stabilitet og setningsforløp 
Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai 
Miljøutredning mht. skjellsand og vannkvalitet 
Støyutredning 
Trafikkanalyse 
Vedtak – fastsetting av planprogram 
Merknadsbehandlet planprogram 
Merknader til høring og offentlig ettersyn 
Statsforvalteren – imøtekommet innsigelse 
 
Lenke til andre referanser finnes via lenke: 
https://bodo.kommune.no/arealplaner/dokumenter-til-politisk-behandling/  
 
 
 
 

Bærekraftsmål 
 

 

Planen bidrar til å legge til rette for produksjon av grønn energi. 

 

Fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle 

 

Bidrar til å bygge robust infrastruktur, fremm inkluderende og bærekraftig 
industrialisering og bidra til innovasjon. 

 

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge motstandsdyktige og bærekraftige. 

 

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. 

https://bodo.kommune.no/arealplaner/dokumenter-til-politisk-behandling/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw0Zuu_U9QuChBzSG-RiBntx&ust=1573677778046650
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.norskeiendom.org/fns-baerekraftsmal-og-eiendomsbransjen/&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://norgesvel.no/slik-jobber-vi/fns-barekraftsmal/&psig=AOvVaw0Zuu_U9QuChBzSG-RiBntx&ust=1573677778046650


 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvenser av dem. 

 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
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