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 Sammendrag 

GreenH AS foreslår med dette planforslaget en detaljregulering av et areal på Langstranda i den hensikt å 

tilrettelegge for etablering av et produksjonsanlegg for hydrogen, inklusive kai og bunkringsanlegg. En 

produksjonsprosess som innebærer å spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og oksygen 

(vannelektrolyse). 

Anlegget planlegges med en sirkulærøkonomisk tilnærming, hvor det vil legges til rette for mulig utnyttelse av 

energistrømmer og restprodukter fra hydrogenproduksjon (varme og oksygen). 

Anlegget vil bidra til produksjon av en bærekraftig energibærer som bidrar til betydelig CO2 reduksjon. Økt 

produksjon av grønt hydrogen er et vesentlig tiltak for å nå de nasjonale målsettingene om kutt i 

klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 2030. 

Området er regulert til næring i detaljreguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 2013002), en 

plan som er konsekvensutredet i forhold til følgende forhold: 

• Bølger- og strømforhold  

• Trafikk og trafikkmessig infrastruktur  

• Forurensning  

• Naturmangfold  

• Landskap  

• Grunnforhold 

Tiltaket med hydrogenanlegg er ikke utredet i gjeldende reguleringsplan.  

Tiltaket/planen er vurdert å falle inn under forskrift om konsekvensutredning. Planprogram ble lagt ut på 

høring sammen med oppstartsmeldingen og utredninger er gjennomført i henhold til vedtatt planprogram.   

Planen er utredet ift. trafikk og trafikksikkerhet, risiko- og sårbarhet, flom (stormflo, havnivåstigning og 

bølger) og egnethet til kai, samt grunnforhold. 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen med tilhørende utredninger vil planforslaget 

etter forslagstillers vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Tiltaket er 

omfattende, men i tråd med overordnet plan og i et område som allerede er regulert til industri- og 

næringsvirksomhet. Planforslaget vurderes å bidra positivt til det grønne skiftet hvor økt hydrogenproduksjon 

er en del av strategien og det vil være med på å generere flere arbeidsplasser og bidra til positiv utvikling og 

videre økte inntekter for kommunen.  
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1 Bakgrunn 

1.1 Lokalisering av planområdet 

Planområdet ligger i industriområdet på Langstranda sørvest for bykjernen, rett nord for rullebanen i 

tilknytning til Bodø lufthavn og nært innseilingsleia til Bodø havn, se Figur 1. 

 

Figur 1: Omtrentlig plassering av hydrogenanlegget er markert med rødt. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av 

Norconsult AS 2021. 
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1.2 Hensikten med planen  

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler etablering av et 

produksjonsanlegg for grønt hydrogen, inklusive kai og bunkringsanlegg.  Produksjonsprosessen innebære å 

spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og oksygen (vannelektrolyse).  

Utnyttelse og byggehøyder vil ligge innenfor det som allerede er avklart i gjeldene reguleringsplan. Det vil si 

inntil 15.000 m2 (BRA) og en byggehøyde på kote +22.0. Det vil bli åpnet for at tanker, tårn, etc. med 

begrenset utstrekning kan ha en noe høyere byggehøyde. 

Anlegget vil bidra til produksjon av en bærekraftig energibærer som bidrar til betydelig CO2 reduksjon. Økt 

produksjon av grønt hydrogen er et vesentlig tiltak for å nå de nasjonale målsettingene om kutt i 

klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 2030. 

Hydrogenanlegg med lagring av hydrogen i denne størrelsesorden omfattes av storulykkes forskriften som 

krever samtykke/godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB-samtykke er 

ikke en del av reguleringsplanarbeidet, men en separat prosess som vil iverksettes senere når 

dokumentasjonsgrunnlaget for samtykkesøknad foreligger. Utbygging vil ikke kunne starte før dette 

samtykket foreligger. 

1.3 Planavgrensning 

Varslet planområde er vist på kartskissen nedenfor og utgjør cirka 107 daa. Som det vil fremgå under 

beskrivelse av planforslaget så er den endelige planavgrensningen justert ift. faktisk behov, og regulert 

område utgjør cirka 81 daa.   

 

Figur 2:  Planavgrensning. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS 2021 

1.4 Eierforhold 

Planforslaget berører følgende eiendommer:  

Gnr. 138 bnr. 2496, 2500, 2507, 2514, 2526, 3561, 4104, 4216, 4543, 4669, 4694 og 4749. 

Hydrogenanlegget vil lokaliseres på deler av bnr.4749 (fyllingstomt, Langstranda Næringseiendom).  

1.5 Tidligere vedtak i saken 

Planforslaget bygger videre på vedtatt detaljreguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 

2013002) stadfestet den 11.09.2014.  
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1.6 Krav om konsekvensutredning 

Etablering av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen faller inn under vedlegg 1, pkt. 6b) fremstilling av 

uorganiske basiskjemikalier i forskrift om konsekvensutredning. Gjeldende kommuneplan eller 

reguleringsplan har ikke konsekvensutredet området med tanke på et hydrogenanlegg, og det utløses derfor 

konsekvensutredningsplikt med krav om planprogram. 

Prosessen med planprogram har konkludert med at følgende tema skal utredes: 

Tema Fokus for konsekvensutredningen 

Trafikk og trafikksikkerhet Endringer i trafikkbildet som følge av 

hydrogenanlegget utredes. Trafikkløsninger og 

trafikksikkerhet. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse Det vil bli gjennomført en kvalitativ risiko og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med fokus på 

etablering av hydrogenanlegg. ROS-analysen vil  

gjennomføres i tråd med plan- og bygningsloven § 4-

3 og DSBs veiledning «Samfunnssikkerhet i 

kommunenes arealplanlegging».  

Resultatene blir presentert i en egen rapport hvor det 

også formuleres eventuelle risikoreduserende tiltak 

for planområdet som helhet. Herunder tema som 

beredskap og ulykkesrisiko, stormflo og flom, 

grunnforhold og trafikale forhold.  

Fastsetting av risiko i hensynssonen omkring 

hydrogenanlegget ivaretas i reguleringsplanen. 

Søknadsprosess mot DSB for samtykke til etablering 

av hydrogenanlegg vil foregå parallelt.  

 

 

Flom (stormflo, havnivåstigning og bølger) og 

egnethet til kai 

 

Beregning av sikkert nivå hensyntatt fremtidig 

havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning, med 

forslag til avbøtende tiltak (TEK17). 

Vurdering av egnethet for kai knyttet til de samme 

parameterne. 

Grunnforhold 

 

Avklare bl.a setningsforløpet og antyde når tomten 

er klar for bygging.  

Støy 

 

Utarbeidelse av støysonekart, samt vurdering av 

hvorvidt hydrogenanlegget bidrar til støy mot 

omgivelsene utover gjeldende grenseverdier i 

Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging, T-1442:2021. 

 

Øvrige konsekvenser av planforslaget vil inngå som en del av planbeskrivelsen. 
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2 Planprosess 

2.1 Møter 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt den 27.09.2021. Saksbendler på Byutvikling har vært Stian Aase 

(saksbehandler 1) og Kjetil Christensen (saksbehandler 2). 

Nedenfor fremgår et utklipp fra oppstartsmøtereferatet som oppsummerer spesielle problemstillinger og 

føringer som ble drøftet i møtet. Det vises for øvrig til referat fra møtet. 

 

Det har vært avholdt følgende møter med eksterne aktører gjennom planprosessen: 

Møtedato Deltakere fra 

21.12.2021 Avinor, GreenH, Gexcon, Norconsult 

10.01.2022 Salten Brann IKS, GreenH, Norconsult   

20.01.2022 Avinor, GreenH, Gexcon, Norconsult, (oppfølgende møte) 

10.02.2022 Kystverket, GreenH, Norconsult 
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2.2 Medvirkningsprosess 

Iht. plan- og bygningslovens §§12-8 og 17-4 ble det den 28.10.21 varslet oppstart av planarbeid med 

utarbeidelse av detaljreguleringsplan for etablering av et hydrogenanlegg på Langstranda med forhandling 

om utbyggingsavtale. Fristen for dette varslet var satt til 06.12.21.   

Forslagsstiller og Bodø kommune vurderte og la til grunn for planoppstarten at tiltaket var 

konsekvensutredningspliktig. Dette med henvisning til at tiltaket ble vurdert å falle inn under vedlegg II pkt. 

6a) og 6c), produksjon og lagring av kjemiske produkter som innebærer en planprosess uten krav til 

planprogram. 

Statsforvalteren gjorde i sitt innspill til den varslede planoppstarten oppmerksom på en vurdering 

Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig har gjort knyttet til 

konsekvensutredningsplikt for hydrogenanlegg. Direktoratet har vurdert at hydrogenanlegg er å betrakte som 

anlegg for fremstilling av uorganiske basiskjemikalier og skal derav behandles som et vedlegg I, pkt. 6b) 

tiltak iht. forskrift om konsekvensutredning. Det betyr at det er krav til planprogram.  

Den 21.12.21 ble forslag til planprogram sendt på høring og en utvidelse av planområdet ble varslet.  Utvidet 

område fremgår av Figur 3. 

 

Figur 3: Skisse som viser varslet utvidelse av planområdet. Norconsult AS 2021. 
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Hensikten med utvidelsen var å medta tilstøtende tomtearealer ift. fleksibilitet knyttet til utredning av 

adkomstløsninger og hensynssoner for brann- og eksplosjonsfare. I varslet ble det orientert om at 

planområdet vil bli avgrenset til faktisk behov gjennom prosessen og detaljert i planforslaget. Frist for innspill 

til utvidelse av planområdet og forslag til planprogram ble satt til 15.02.22. 

2.3 Innspill til oppstartsvarsel og forslag til planprogram 

Ved første oppstartsvarsel med frist 06.12.21 ble det mottatt totalt 11 innspill. Disse var fra: 

• BE Varme AS 

• Kystverket 

• Nordland fylkeskommune (NFK) 

• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

• Salten Brann  

• Statsforvalteren i Nordland 

• Sametinget 

• Widerøe Property AS 

• Langstranda AS  

• Advokatfirmaet Aga, på vegne av Langstranda 3 Eiendom AS 

• Avinor 

Til varsel om utvidelse av planområdet og høring av planprogram med frist 15.02.22 ble det mottatt totalt 6 

innspill. Disse var fra: 

• Fiskeridirektoratet 

• Avinor 

• Nordland fylkeskommune 

• Sametinget 

• Langstranda AS 

• Advokatfirma Aga, på vegne av Langstranda 3 Eiendom AS 

I tabellene nedenfor er innspillene oppsummert og kommentert.  

Tabell 1 Oppsummering av innspill fra planvarsel med frist 06.12.21  

Dato: Institusjon / 
person: 

Sammendrag av innspill Kommentar  

01.12.21 BE Varme AS Hydrogenproduksjon vil generere spillvarme og 
mulighetene for å utnytte denne spillvarmen burde 
kartlegges. 
 
BE Varme har i dag en spillvarmekilde og er 
interessert i flere. BE Varme har fjernvarmenett i 
området og leverer varme til flere nærliggende 
kunder. BE Varme ønsker dialog om muligheten for 
utnyttelsen av spillvarme fra hydrogenanlegg. 

Tas til følge. 

22.11.21 Kystverket Havn: 
Det er viktig at sjøtransporten sikres tilstrekkelig 
manøvreringsareal rundt aktuell terminal/kaianlegg. 
 
Navigasjonsinnretninger: 
Det må ikke planlegges arealbruk som kan komme i 
konflikt med navigasjonsveiledning i farvannet. Det er 
spesielt viktig at det ikke planlegges tiltak som kan 

Orienterings- og 
dialogmøte med 
Kystverket er avholdt. 
  
Hovedleden Røssøyleia 
går utenfor planområdet 
og langs med 
planområdet. Det betyr 
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skjerme for seilingssektorene fra fyrlyktene. 
Fjerning eller flytting av navigasjonsinstallasjoner kan 
være aktuelt hvis de vil kunne utgjøre en 
sjøsikkerhetsmessig risiko dersom de blir stående. 
 
Det planlegges for at leia gjennom Hernesskagan fra 
ferdigstilling av ny flyplass skal ut av farledssystemet, 
og at merkingen for skip ikke lengre skal bestå slik 
det er i dag. Hvis tiltaket etableres før ferdigstilling av 
ny flyplass, vil det kunne ha betydning for vårt ansvar 
for merkingen når det skal etableres en ny terminal 
ved Langstranda. Det er derfor viktig at Kystverket får 
opplyst hvilke konsekvenser en slik etablering vil ha 
for skipstrafikken. Det kan eksempelvis være hva 
slags betydning en ny terminal vil ha for skipsanløp, 
eller hva eventuelle sikkerhetsavstander vi bety.  
 
Kystverket ber om at tiltakshaver opplyser om dette i 
det videre planarbeidet. 

at ferje som skal inn for 
bunkring av hydrogen 
må krysse denne 
hovedleden for å 
komme inn til kai.  
 
De ble opplyst om at 
forsinkelsene på nye 
Bodø lufthavn gjør at en 
ikke kan regne med at 
Røssøyleia blir tatt bort 
innen bygging av 
hydrogenanlegget vil bli 
etablert. 
 
I utgangspunktet vil det 
ikke være behov for å 
stenge den omtalte 
hovedleden som følge 
av planlagt aktivitet, 
men utbyggingen vil 
medføre at det vil bli 2 – 
6 kryssinger av den leia 
daglig, for en stor del i 
mørke. Dette vil være et 
nytt trafikkelement i 
dette området.  
 
Det vil være behov for 
forbedret oppmerking 
av grunner utenfor 
Langstranda og en 
eventuell justering av 
lokasjon for de flytende 
merkene som i dag er 
satt opp etter ønske fra 
los som tar inn 
fartøyene til Nordland 
betong slik at disse ikke 
kommer i veien for 
manøvrering til/ fra 
kaien.  Det er enighet at 
dette vil la seg 
gjennomføre og er noe 
som det vil jobbes med i 
de videre fasene.  
 

10.12.21 NFK Forholdet til regionale interesser 
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas 
hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 
kap. 8.4 Næringsutvikling, 8.5 Kystsonen og 8.6 
Klima og klimatilpasning. 
 

 
Ivaretatt, se kapittel 3. 
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Ved etablering oppfordrer fylkeskommunen til god 
dialog med Avinor for å tilrettelegge for deres 
fremtidige behov. Videre er det positivt dersom 
anlegget planlegges og bygges med en 
sirkulærøkonomisk tilnærming, hvor det legges til 
rette for utnyttelse av restprodukt fra produksjonen 
(varme og oksygen). 
 
 
 
Stedsutvikling  
Ny bebyggelse må sees i sammenheng med 
eksisterende bebyggelse for området. 
Fylkeskommunen ber om at det utarbeides 3D-
modelleringer av tiltaket fra ulike himmelretninger, 
inkludert sett fra sjøsiden. 
 
Klimahensyn 
I henhold til DSB Kunnskapsbanken er det kartlagt at 
planområdet har fare for stormflo. Det er derfor 
positivt at flomfare er med som tema for 
konsekvensutredningen av tiltaket og at avbøtende 
tiltak vil bli vurdert.  
 
Det bes om at kommunen påser at byggegrunnen er 
sikker, jf. plan- og bygningsloven § 28-1. 
 
Vannforvaltning 
Fylkeskommunen viser til vannforskriften § 12, og ber 
kommunen legge opp til en arealforvaltning som 
sikrer et godt vannmiljø. I dag er vannforekomsten (i 
Hjartøysundet-Nyholmsundet) kartlagt med dårlig 
kjemisk tilstand og moderat økologisk tilstand. 
Restprodukt fra produksjonen som varme og 
oksygen vil kunne påvirke vannforekomsten negativt. 
Fylkeskommunen ber om at mulige konsekvenser for 
vannmiljø belyses i en konsekvensutredning. 
Fylkeskommunen ber også om at det utredes for 
utnyttelse av restprodukt fra produksjonen, som 
spillvann, varme og oksygen. 
 
Veiledning  
Det pågår flere planprosessen i Salten-regionen 
angående etablering av hydrogenanlegg. Forskrift 
om konsekvensutredninger § 19, viser til at relevante 
og realistiske alternativer skal utredes gjennom 
konsekvensutredningen. Fylkeskommunen påpeker 
at dette må følges opp som en del av planarbeidet. 

Det er gjennomført flere 
møter med Avinor i 
prosessen. Utnyttelse 
av varme og oksygen er 
noe GreenH er opptatt 
av og det pågår et 
arbeid med å utrede og 
sjekke ut muligheter i 
det videre. 
 
 
Er ivaretatt i 
bestemmelse, jf. §2.2. 
Det er utarbeidet 3D i 
en himmelretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas i tråd av 
utredningene. 
 
 
 
 
Konsekvenser og 
eventuelle avbøtende 
tiltak i tilknytning til 
utslipp av oppvarmet 
vann vil bli belyst i egen 
utslippssøknad. 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke mulig å 
utrede og sette dette 
anlegget opp imot 
andre planprosesser for 
tilsvarende anlegg i 
Salten. 

06.12.21 NVE Flom, erosjon, skred og overvann 
Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har 
kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det 
planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. 
Klimaendringenes 
påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 
også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen 

Overvann kan føres 
direkte til sjø uten å 
belaste det kommunale 
nettet. Det vises ellers 
til utredning for 
flomfare. 
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slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger 
og infrastruktur planlegges. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag 
og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er 
behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av 
vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette 
kommer klart frem av oversendelsesbrev. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og 
overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt 
eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i 
berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. 

 
 
 
Ikke aktuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er opprettet dialog 
med Arva og BE 
Varme. 

06.12.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salten Brann Sikre at planområdet har tilstrekkelig tilgang på 
slokkevann og at antall og plassering 
hydranter/kummer blir ivaretatt for vår innsats på 
området.  
 
Sikre at brannvesenet har brukbar tilgjengelighet til 
og i området for rednings- og slokkeinnsats med vårt 
utstyr og materiell. Oversikt over 
dimensjoneringskriterier på vårt materiell/utstyr kan 
sendes ut ved forespørsel.  
 
 
 
 
 
 
 

Det er utført tappetest 
på kommunalt nett, ref. 
kap. 4.9 og 5.7.2. 
 
En må påregne det blir 
krav om branndekning 
på 50 l/s. Blir kravet 50 
l/s, er trolig 
ledningsnettet i dag for 
lite (tappetest viser 
kapasitet på cirka 
33l/s). I brannkonseptet 
må det vurderes om 
sjøvann kan inngå som 
del av 
slukkeberedskapen. 
 
Det har vært avholdt 
orienterings- og 
dialogmøte med Salten 
brann. 
 

06.12.21 Statsforvalteren Krav om konsekvensutredning 
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at Vefsn 
kommune har bedt Miljødirektoratet om avklaring på 
hjemmel for konsekvensutredning for liknende anlegg 
for hydrogenproduksjon.  
Miljødirektoratet vurderer at anlegg for 
hydrogenproduksjon omfattes av punkt 6 b) i vedlegg 
I til forskrift om konsekvensutredning, som medfører 
at planen skal konsekvensutredes med hjemmel i 
forskriftens § 6, med planprogram eller melding. 
 
Støy og utslipp  

 
Planprogram er 
utarbeidet og lagt på 
høring sammen med 
varsel om utvidelse av 
planområdet. 
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Vi har ingen kunnskap om støy eller annen 
forurensning fra hydrogenproduksjon og anbefaler at 
det vurderes som tema til konsekvensutredningen. 
 
Produksjon av hydrogen er omfattet av 
industriutslippsdirektivet 
Anlegg for produksjon av hydrogen kommer inn 
under virkeområdet til IED (jf. forurensingsforskriften 
kapittel 36 vedlegg 1 punkt 4.2 a). Det betyr at 
bedriften skal ha særskilt tillatelse etter 
forurensningsloven § 11, men også at det må 
utarbeides tilstandsrapport om mulig forurensning av 
grunn og grunnvann iht. forurensingsforskriften § 36-
21, som skal sendes inn sammen med søknad om 
tillatelse, jf. forurensingsforskriften § 36-3. Vi 
anbefaler rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene om at tillatelse etter 
forurensingsloven må foreligge før oppstart av drift. 
 
 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Varselet om oppstart sier at ferdig utbygget 
hydrogenanlegg vil havne inn under 
storulykkeforskriften. Vi vil derfor henvise til DSB sin 
veileder om sikkerhet rundt storulykkevirksomheter, 
og da spesielt kap. 5 som omhandler planlegging av 
storulykkevirksomhet. 
 
Ved etablering av ny storulykkevirksomhet er det 
viktig å ivareta sikkerhet utover selve planområdet. 
Det gjøres gjennom ROS-analysen som skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål. I denne 
vurderingen ligger også en mulighet for at arealet 
ikke egner seg for storulykkevirksomhet. I 
kommunens vurdering er det viktig at også 
brannfaglige/eksplosjonsfaglige vurderinger fra lokalt 
brannvesen inngår.  
 
Videre må grunnforhold, samt problematikk knyttet til 
fremtidig havnivåstigning, stormflo og 
bølgepåvirkning i tilknytning til planområdet utredes 
og vurderes grundig av fagkyndig. 
TEK17 stiller absolutte sikkerhetskrav til at byggverk 
hvor konsekvensen av en flom og skred er særlig 
stor, ikke skal plasseres i flom- og skredutsatte 
område jf. kap. 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger § 
7-2 og § 7-3. I veiledning til byggeteknisk forskrift er 
storulykkevirksomheter definert inn under denne type 
byggverk. 
 
Kommunen må se til at ROS-analysen ligger ved 
planen som en del av planforslaget, og at eventuelle 
risikoer og sårbarheter av betydning for planområdet 

Støy er besluttet utredet 
som eget KU tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge- 
bestemmelse 
innarbeidet som 
rekkefølgekrav. 
 
 
 
 
Tiltaket vil kreve 
samtykke fra DSB. 
 
 
 
 
 
Til planforslaget er det 
utarbeidet en fullverdig 
ROS-analyse. Som 
grunnlag for den og 
hensynssoner knyttet til 
brann- og 
eksplosjonsfare er det 
utarbeidet en 
innledende QRA 
(kvantitativ 
risikoanalyse). 
 
 
 
Grunnforhold og 
fremtidig 
havnivåstigning, 
stormflo og 
bølgepåvirkning er 
utredet og følger 
planforslaget. 
 
 
 
Ivaretas. Se tidligere 
kommentar. 
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og utbyggingsformålet er presentert og tilstrekkelig 
ivaretatt i planforslaget. I tillegg bør kommunen 
vurdere om ROS-analysen tilfredsstiller krav og 
føringer. 
 
Området kan bare bebygges dersom utbygging vil 
oppnå tilstrekkelig sikkerhet jf. TEK17 kap. 7, 
sikkerhet mot naturpåkjenninger, som også må ses i 
sammenheng med plan- og bygningsloven § 28-1 om 
sikker byggegrunn. 

 
 
 
 
 
I tråd av utredningene 
er det dokumentert at 
tiltenkt utbygging vil 
oppnå tilstrekkelig 
sikkerhet jf. TEK17 kap. 
7. 

16.11.21 Sametinget Ingen spesielle merknader til søknaden.   
 
Minner om at dersom det under arbeid i marken 
oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og 
meldes til Sametinget og fylkeskommunen.  

 
 
Det er innarbeidet 
aktsomhets-
bestemmelse knyttet til 
kulturminner. 

30.11.21 Widerøe Property 
AS 

Omfattes av storulykkeforskriften 
Det bes om at risikovurdering foretas med hensyn til 
at Widerøe driver driftskritisk vedlikehold av flyflåte i 
anlegg, Langstranda 6 og 10, samt har store deler 
administrativt personell lokalisert i Seabirdbygget 
Langstranda 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støy til omliggende bygningsmasse 
Widerøe har store deler administrativt personell 
lokalisert i Seabirdbygget Landstranda 5, og det bes 
om at støyreduserende tiltak må hensyntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROS er utarbeidet og 
følger planforslaget. 
Denne er utført med 
bakgrunn i en QRA 
(kvantitativ 
risikoanalyse). Det er 
beregnet hensynssoner 
knyttet til brann- og 
eksplosjonsfare.  Ingen 
hensynssoner legger 
beslag på Widerøe 
Property AS sine 
eiendommer. 
 
 
 
Det er utført egen 
støyanalyse som følger 
planforslaget. Denne 
konkluderer med 
følgende «De 
nærmeste 
næringsbyggene sør for 
anlegget vil ha 
fasadenivåer over 45 
dB på nattetid og da 
antas at byggene 
uansett er ubemannet. 
Dessuten gjelder 
støygrensene uansett 
ikke for disse byggene, 
da de ikke er 
kategorisert som 
støyfølsomme».  
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Økt trafikkbelastning 
Det må ses på muligheten for å etablere adkomst til 
Hydrogenanlegget som reduserer økt 
trafikkbelastning i området mtp. støy, forurensning og 
sikkerhet til personell som ferdes mellom 
Langstranda 6-10 og Langstranda 5.  
 
Oppgradering av regionalnett tilførsel 
Oppgradering av dagens regionalnett tilførsel må 
hensyntas ift. plassering av ny trafo mtp. eventuell 
strålingsfare. 
 
 
Byggehøyde 
Anlegget må oppføres med overholdelse av 
gjeldende regler for bygninger i nærheten av 
flyplass/rullebane, herunder hinderfrie flater, iht. 
gjeldene regelverk for Aerodromes Design.  
 
Videre involvering 
Ber om at vi involveres i videre prosess for å sikre 
Widerøes interesser i saken.  

Er ivaretatt igjennom 
trafikkanalyse. Det er 
forslått løsninger som 
ivaretar trafikk-
sikkerheten. 
 
 
Løsninger for dette er 
utredet i samarbeid 
med Arva. 
 
 
 
Byggehøyder vil være i 
tråd med gjeldende 
reguleringsplan og ikke 
i strid med 
hinderflatene. 
 
 
Tas til orientering. 

06.12.21 Langstranda AS 
v. Tore Handberg 
 

Langstranda 1. gnr. 138/bnr. 2500 er regulert som 
industri, lager, fiske-fangst-oppdrett med tilhørende 
driftsbygninger, kontor og bolig.  
Vår eksisterende adkomstvei/vei som mot 
formålsgrense er viktig for oss, og må ikke begrenses 
i fremtiden. 
 
Ber om at det ikke legges volumkrevende eller 
hemmende installasjoner på området nord for vår 
eiendom, men heller at det vurderes å etablere 
parkeringsplass der som ikke hemmer utsikt og 
bygger oss inne. 
 
I mottatte planavgrensning er det vanskelig å se om 
korrekt grense er benyttet i vest fordi skissen er 
såpass grov? 
 
 
 
 
 
Vi legger til grunn at formålsgrense er satt likt med 
eiendomsgrense. Fra denne grense og vest eier vi 
ca. 2 m bredde før sjøfront. Vi har planer om egen 
bruk av denne tomten inkl. egen framtidig utfylling i 
vest. Vi vil dermed ende opp med sjøfront i nord på 
anslagsvis 25 m. Det er viktig for oss at vår 
framtidige sjøfront/kai kan benyttes uten restriksjoner 
for følge av ny og nærliggende aktivitet/bebyggelse 
på nabotomt.  
 
 
 

Boligen ligger utenfor 
de beregnede 
hensynssonene for 
brann- og 
eksplosjonsfare.  
 
 
I foreløpig situasjons-
plantegning er det 
foreslått kontorbygning 
og parkering nærmest 
eiendommen deres.  
Det representere de 
lavere byggene i 
utbyggingen. For øvrig 
er det ikke noe 
krav/vanlig at utsikt skal 
vektlegges i 
industriområder. 
 
 
Formålsgrenser er 
fastsatt med bakgrunn i 
at hensynssonene for 
brann- og 
eksplosjonsfare skal 
ligge innenfor 
planområdet. 
Forslagsstiller er klar 
over at dere eier 
sjøfronten mot vest i     
2 m bredde. Det 
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Ang. framtidig utfylling i sjø ber vi om å bli kontaktet 
når dette skal søkes/utredes, da vi ønsker å fylle ut 
vår tomt og samkjøring av utfylling kan være av 
interesse.   

planlegges ingen tiltak 
her. 
 
 
Tas til orientering 

09.11.21 Advokatfirmaet 
Aga, på vegne av 
Langstranda 3 
Eiendom AS 
 

Det vises til at planavgrensningen for 
hydrogenanlegget omfatter deler av gnr. 138 bnr. 
2514 som tilhører Langstranda 3 Eiendom AS. 
 
Bebyggelsesplan og veiløsning for Langstranda 3 er 
oversendt. Foreslått veiløsning er gjort i samråd med 
eier av gnr. 138 bnr. 2507 hvor det foreligger tinglyst 
avtale om felles adkomst. 
 
Dersom foreslått veiløsning skal bli gjeldende for hele 
det regulerte området forutsetter dette nærmere 
avtalegrunnlag, herunder kostnadsfordeling for 
bygging av veien som foreslås fordelt basert på det 
areal som får nytte av veien.  
 
 

Trafikksikker løsning er 
sikret i planforslaget.  
Planen løser ikke 
privatrettslig forhold.   
 
Grunneier av areal for 
adkomstveien (gnr.138 
bnr.2507) er enig i felles 
adkomstvei, og de tre 
partene har dialog 
knyttet til slik felles 
adkomst og de 
privatrettslige avtaler 
som vil bekrefte dette. 

24.11.21 Avinor Avinor ber om at følgende bestemmelser tas inn i 
detaljreguleringsplanen:  
 
Høyderestriksjonsflater/hinderflater i 
restriksjonsplanen for dagens og nye Bodø 
lufthavn:  
- Det må ikke etableres bygg, tilbygg, anlegg (tårn, 
tanker, m.v.) eller oppankrede skip som 
gjennomtrenger hinderflatene i restriksjonsplanene 
for dagens og nye Bodø lufthavn. Det er ikke tillatt 
med bruk av tårnkran innenfor sideflaten av hensyn 
til flysikkerheten. 
 
Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en enkel 
risikoanalyse i samråd med Avinor Bodø lufthavn 
dersom det er behov for å benytte mobilkraner som 
overskrider sideflaten (hinderflate). Gjennom 
analysen vurderes behov for koordinering med 
kontrolltårnet ved Bodø lufthavn samt etablering av 
prosedyre med varslingsrutiner. Alle byggekraner 
skal være merket med faste røde hinderlys i tråd med 
gjeldende regelverk.  
Tiltakshaver skal varsle Bodø lufthavn 
v/Driftssentralen i forkant ved opp- og nedrigging av 
kraner. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tiltaket vil forholde seg 
til restriksjonsplanen for 
Bodø lufthavn, med 
hinderflater/høyde-
restriksjoner. Ivaretas i 
bestemmelser. 
 
 
Tiltaket inkluderer ikke 
installasjoner som 
gjennomtrenger 
hinderflatene i 
restriksjonsplanene for 
dagens og nye Bodø 
lufthavn. 
 
Dersom det i byggefase 
blir behov for bruk av 
kraner som overskrider 
sideflaten (hinderflate), 
vil enkel risikoanalyse 
utføres i samråd med 
Avinor og om 
nødvendig vil det 
etableres rutiner for 
koordinering med 
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Operative forhold ved Bodø lufthavn  
- Tiltakshaver er ansvarlig for å legge frem en 
risikoanalyse som viser at eventuelle utslipp av ild, 
røyk eller lukt ikke endrer risikobildet ved Bodø 
lufthavn. Risikoanalysen skal være vurdert og 
godkjent av Avinor. 
 
Krav om konsekvensutredning og utarbeidelse av 
risikoanalyse med hensyn til alvorlige ulykker 
og/eller katastrofer  
- Tiltakshaver er ansvarlig for utarbeidelse av risiko & 
sårbarhetsanalyse for hydrogenanlegget med hensyn 
til alvorlige ulykker og/eller katastrofer. Analysen skal 
utføres av ekspertise med god kjennskap til 
hydrogenanlegg. Risikoanalysen skal legges til grunn 
for prosjekteringen og være vurdert og godkjent av 
Avinor. Det forventes at et eksplosjonsverndokument, 
godkjent av DSB, er en del av dette arbeidet.  
 
- Risiko vil blant annet være avhengig av design og 
lagringsmengder. Avinor vil forvente at følgende 
forhold innarbeides/vurderes i prosjektet av 
tiltakshaver:  

o Gass sensorer er etablert i områder der risiko 
for lekkasjer er størst (eksempelvis flenser og 
ventiler). Alarm fra disse sensorer skal også 
rutes til avtalt mottak i Avinor, slik at man 
oppnår et tidlig varsel.  

o Automatisk deteksjon og nedstengning av 
anlegget ved lekkasjer. Sikkerhetsbarrierer 
bes beskrevet.  

o Det skal bygges inn seksjonering i anlegget, 
slik at volum eksplosjonsfarlig gass 
oppbevart på samme lokasjon minimaliseres. 
Eksempelvis mellom prosessenheter, lagring 
og fyllestasjon.  

o Det skal bygges inn seksjoneringsvegg mot 
omkringliggende virksomhet, dersom 
påkrevet. Denne må kunne motstå både 
horisontale jet branner og kraftige 
eksplosjoner. Denne skal være splintsikker. 
Videre skal denne bidra til å lede gass i 
vertikal retning.  

o Det skal klart fremkomme om endringer på 
tilstøtende bygningsmasse er nødvendig. 
Eksempelvis bytte vinduer til splintsikker 
utgave, justere rømningsveier etc. 

o Modellering av «worst case» effekt på 
Avinors personell.  

kontrolltårnet ved Bodø 
lufthavn og 
varslingsrutiner. 
 
 
 
Dette er dekket av lov 
og forskrifter (brann- og 
eksplosjonsvernlov, 
med 
storulykkedirektivet). 
Konsekvensutredninger 
og ROS-analyse inngår 
som del av 
planarbeidet. QRA som 
foreligger nå, utført av 
ekspert Gexcon, 
ivaretar dette for 
reguleringsplan med 
etablering av 
hensynssoner. Bodø 
kommune er 
godkjennende 
myndighet for 
reguleringsplan 
(inkludert KU og ROS-
analyse). 
 
DSB samtykke (trinn 1) 
er påkrevd før 
byggetillatelse. QRA er 
sentralt for å kunne 
søke om samtykke før 
bygging og før oppstart 
av produksjon. 
 
DSB er godkjennende 
myndighet, og DSB 
koordinerer kontakt 
med alle myndigheter/ 
direktorater og andre 
høringsparter (deriblant 
Avinor). 
 
QRA utført som del av 
reguleringsplanarbeidet 
konkluderer med at 
risiko og skade på 
nabobygg ikke er 
sannsynlig, og at tiltak 
på tilstøtende 
bygningsmasse ikke er 
nødvendig. 
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o Modellering av tenn sannsynlighet og 
sannsynlighet for forsinket antenning i en 
gassky i bevegelse.  

o Hydrogen har lav tetthet og blander seg lett 
med luft. Det ønskes en bekreftelse på at en 
hendelse, ikke under noen omstendighet kan 
ha innvirkning på luftfartøys bevegelser.  

o Det skal videre klart fremkomme (basert på 
soneklassifiseringstegninger) om noe 
tilstøtende elektriske anlegg må endres / 
omklassifiseres til ex. sikker utgave. En 
eventuell stor lekkasje/brann skal ikke kunne 
føre til antenning i Avinors virksomhet. 

o Transport fare, inn/ut av området.  
o Ventilering for å hindre oppsamling av store 

mengder gass med forsinket antenning skal 
optimaliseres.  

o Lagring og håndtering av gass, skal søkes 
lagt i tilfredsstillende avstand fra Avinor sin 
virksomhet / bygningsmasse. Skal minimum 
være iht. tabeller fastsatt av DSB.  

o Det skal avklares om Avinor får begrensinger 
i sin virksomhet. Deriblant muligheten for å 
overnatte i bygningsmasse.  

o Avlastningsflater er bygget inn i anlegget. 
o Avlastning ved eksplosjon/sterk brann vender 

mot nord, dvs. bort ifra Avinors anlegg. 
- Overordnet sett skal tiltaket ikke legge 
begrensninger på Avinors arealer eller driften av 
Bodø lufthavn.  
 
Det understrekes at ovenstående innspill er gitt, uten 
å ha inngående kjennskap til den aktuelle teknologi 
og det konkrete prosjekt. Det forventes at tiltakshaver 
som en del av den tidlige prosjekteringen, inviterer 
Avinor AS, for å «dimensjonere» sine innspill til det 
reelle risikobilde. 
 
Krav til radiotekniske vurderinger  
- Dersom det skal etableres nytt bygg/tilbygg/anlegg 
over kote 6,7 meter over havet, skal tiltakshaver 
sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk 
vurdering og godkjenning. Med søknaden må det 
følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, 
materialvalg, plassering og fasaderetning.  
For skip som ligger til kai eller er oppankret i 
sjøområdene, skal det sendes søknad om 
radioteknisk vurdering og godkjenning til Avinor 
Flysikring dersom høyden på skrog og overbygg 
eksklusiv kraner og skorstein overstiger kote 26,7 
meter over havet. Med søknaden må det følge 
nøyaktig posisjon og størrelse på skip.  
Det aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp 
til 20 meter over terreng uten krav til radioteknisk 
vurdering. Ved bruk av mobilkran over denne høyden 

Generell trafikkanalyse 
inngår som KU til 
reguleringsplan. 
 
I ROS-analyse for 
reguleringsplan gjøres 
det vurderinger av 
transport av farlig gods.  
All transport vil forholde 
seg til gjeldende lover 
og forskrifter. 
 
Reguleringsplanen og 
ROS-analyse vil 
inkludere betraktninger 
rundt spredning av 
gasser. Videre 
analyser, også for evt 
endring av luftstrømmer 
ved hendelser, gjøres 
ikke nå ifm 
reguleringsplan. Slike 
analyser vil gjøres ifm 
detalj-QRA og inngå 
DSB samtykke prosess. 
Ivaretas i DSB 
samtykke. 
Soneklassifisering 
etableres av detalj-
prosjektering og QRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
For øvrig innarbeides 
alle krav med forslag til 
bestemmelser knyttet til 
Bodø lufthavn. 
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samt all bruk av tårnkran, skal tiltakshaver sende 
søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering 
og godkjenning. Med søknaden må det følge 
nøyaktig posisjon og størrelse på kranene.  
 
Elektronisk påvirkning knyttet til 
radiokommunikasjon mellom kontrolltårnet på 
Bodø lufthavn og flyene samt GPS-installasjonen 
i flyene  
- Tiltakshaver (utbygger) må gjennom egen utredning 
forsikre seg om at de tekniske installasjonene i det 
nye hydrogenanlegget samt installasjon av andre 
elektromagnetiske støykilder i planområdet ikke vil 
forstyrre flynavigasjonsinstallasjoner og GPS-signaler  
på Bodø lufthavn radioteknisk uheldig. Dersom 
installasjonene i planområdet forstyrrer lufthavnen 
radioteknisk uheldig, vil Avinor kreve utstyret avslått 
og utbedret for tiltakshavers (utbyggers) regning.  
 
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av 
tiltakshaver (utbygger). 
 
Turbulensforhold ved Bodø lufthavn  
- Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg 
som vil få en høyde over rullebanen som er større 
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens 
senterlinje eller dennes forlengelse med 2 km (basert 
på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell 
godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er 
lavere enn rullebanen, skal tiltaket forelegges Avinor 
dersom det i seg selv er høyere enn 1/35-del av 
avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller 
dennes forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en 
forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter 
tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy.  
Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en 
mer detaljert turbulensanalyse, må tiltakshaver 
besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent 
leverandør.  
Dersom Avinor ikke godkjenner tiltaket, kan 
tiltakshaver påklage/anke beslutningen til 
Luftfartstilsynet. Klagen/anken skal sendes via Avinor 
for kommentar. 
 
Farlig eller villedende belysning  
- Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Bodø 
lufthavn skal det utarbeides en belysningsplan for 
bebyggelsen og uteområdene som oversendes 
Avinor for vurdering og godkjenning. 
Belysningsplanen må også omhandle 
anleggsperioden. 
 
Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Bodø 
lufthavn  
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- Ny infrastruktur (bygg/anlegg) og endringer i 
landarealer som kommer i berøring / ligger i 
nærheten av inn- og utflyging samt etablerte soner 
for nødprosedyrer, må utformes slik at de ikke 
tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking. 
 
Flystøysoner 
Til orientering ligger planområdet i overgangen 
mellom gul og rød flystøysone. 
 
Avsluttende merknader  
Dersom overnevnte bestemmelser med hjemmel i 
gjeldende regelverk for sivil luftfart ikke innarbeides i 
detaljreguleringsplanen, vil Avinor vurdere å gjøre 
bruk av ytterligere tiltak i forbindelse med høring av 
planen. 

 

 

Tabell 2 Oppsummering av innspill fra planvarsel med frist 15.02.22  

Dato: Institusjon / 
person: 

Sammendrag av innspill Kommentar  

27.01.22 Avinor Viser til tidligere uttalelse, og gjør særskilt 
oppmerksom på nærheten til Remote Towers Centre. 
De er tilfredse med at det er gjennomført flere 
orienterings- og dialogmøter med dem. 

Behandling av tidligere 
innspill, se tabell 1.  
 
Utstrekningen av 
planområdet mot øst er 
noe redusert i 
planforslaget. Som det 
fremgår av fastsatte 
hensynssoner for 
brann- og 
eksplosjonsfaren så har 
disse relativ beskjeden 
utstrekning. 
 

01.02.22 Fiskeri-
direktoratet 

Orienterer om at det ikke er registrert fiskeri- eller 
havbruksinteresser i området. 
 
Gjør oppmerksom på at det er skjellsandforekomster 
utenfor planområdet (marine naturtype). 
 
Fiskeridirektoratet forutsetter at virkninger av 
planlagte tiltak sin innvirkning for, marine naturtyper 
og øvrig marin biologi samt miljøkvalitet i vann 
vurderes og beskrives som en del av planprosessen. 
Dette gjelder spesielt i anleggsfasen med tanke på 
etableringen av anlegget og eventuelt utslipp til sjø, 
men det er også viktig i drift-/produksjonsfasen.  
 
 
 

Forholdet til 
skjellsandforekomst og 
utslipp er belyst som del 
av planbeskrivelsen. 
Grunnen til at det ikke 
er utført en 
konsekvensutredning 
av dette, er fordi det 
kun skal slippes ut rent 
sjøvann med en 
forhøyet temperatur. 
Miljørådgiver vurdert at 
det ikke vil ha 
vesentlige 
konsekvenser såfremt 
en rekke funksjonskrav 
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Fiskeridirektoratet ber om at det av 
konsekvensutredningen som skal gjennomføres 
fremgår tydelig hva som vurderes som konsekvenser 
og påvirkning av sjøområdene i henholdsvis 
anleggsfasen og i drifts-/produksjonsfasen. 
 

innfris. Det vises til 
kapittel 4.6 og 5.9. 

06.01.22  Sametinget Ingen ytterliggere kommentarer. - 

14.02.22 Langstranda AS Innspillet gjengis nedenfor: 
 
Vi godtar ikke at planlagte tiltak berører eller 
begrenser dagens bruk, og eller utvikling i henhold til 
eksisterende reguleringsplan for vår eiendom.  
 
Eksisterende bestemmelser for vår eiendom 
videreføres. Alternativt må hele vår eiendom tas med 
i ny reguleringsplan. Dette forutsatt at vi kan være 
med på å forme nye bestemmelser, samt beholde 
eksisterende bestemmelser og dagens bruk 
videreføres.  
 
Jeg poengterer igjen at vår eiendomsgrense mot sjø 
har rett til utfylling i hav. Vi aksepterer ikke at 
planlagte tiltak og eventuell utvidelse av planområdet 
begrenser våre bruksmuligheter på eiendom og 
planlagte utfylling i sjø, og eller kai. Vår rettighet kan 
dokumenteres. 
 
Vi legger til grunn at formålgrense i første varsling er 
satt likt med eiendomsgrense. Fra denne grense og 
vest eier vi ca. 2 meter bredde før sjøfront. Vi har 
planer om egen bruk av denne tomten inkludert egen 
framtidig utfylling i vest. Vi vil dermed ende opp med 
sjøfront i nord på anslagsvis 25 meter. Det er viktig 
for oss at vår framtidige sjøfront/kai kan benyttes 
uten restriksjoner som følge av ny og nærliggende 
aktivitet/bebyggelse på nabotomt. 

 
 
Planforslaget begrenser 
ikke dagens bruk eller 
mulighet for utvikling 
innenfor rammer i 
gjeldende 
reguleringsplan. 
Dagens bestemmelser 
videreføres for de 
områder som medtas i 
denne planen. 
 
Forslagsstiller er 
innforstått med deres 
rettigheter knyttet til 
utfylling i sjø mot vest. 

11.02.22 Advokatfirmaet 
Aga, på vegne av 
Langstranda 3 
Eiendom AS 
 

Det forutsettes at utvidelsen av planområdet ikke vil 
medføre begrensninger for naboeiendommene slik 
det er utalt, ref. brev fra Bodø kommune datert 
3.desember 2020. 

Det bekreftes at en 
utbygging som tiltenkt 
innenfor planområdet 
ikke vil ha noe praktiske 
konsekvenser for 
naboeiendommene. 
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2.4 Øvrige prosesser- Søknadsprosess Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB)  

Hydrogen klassifiseres som en brannfarlig gass og hydrogenanlegg med kapasitet på mer enn 5 tonn 

omfattes av storulykkeforskriften. For slike anlegg er det krav til at hensynssoner knyttet til brann- og 

eksplosjonsfare hjemles i en arealplan. For slike anlegg må det innhentes samtykke fra DSB til bygging og 

idriftsettelse.  

Prosessen med DSB foregår i to faser:  

• FASE 1: Søknad om samtykke til bygging av anlegg for farlig stoff - søknad med kvantitativ 

risikoanalyse (QRA). Søknaden sendes inn til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at 

samtykke foreligger før oppstart bygging av anlegg.  

• FASE 2: Søknad om samtykke til oppstart og drift av anlegg med farlig stoff utarbeides og sendes 

inn til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at samtykke foreligger før oppstart av anlegget. 

Søknadsprosess med DSB vil være en offentlig prosess med informasjon, eventuelle folkemøter og høringer 

før Fase 1 og Fase 2 (endelig) samtykke foreligger. DSB har spesielt søkelys på sikkerhet i denne prosessen 

og en gjennomført QRA i henhold til Brann og Eksplosjonsvernloven vil gå vesentlig lenger inn i 

problemstillingen med å belyse risikobildet enn en ROS-analyse i henhold til Plan- og bygningsloven som 

følger denne planen. 
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Gjeldende kommunale planer 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til næringsformål. Kommuneplanen fastsetter 

ingen egne/særskilte krav/rammer for området, foruten at kommunens generelle krav til arealbruk for 

næringsarealer gjelder (ref. § 5.9) 

Området omfattes av detaljreguleringsplan for Langstranda med utfylling i sjø (planID 2013002) stadfestet 

den 11.09.2014, se Figur 4.  

 

Figur 4: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for området- Langstranda med utfylling i sjø, planId 2013002. Varslet 

planområdet er vist med rød omramming. Kilde: www.kommunekart.com , bearbeidet av Norconsult AS 2021. 

Den aktuelle tomten ligger innenfor felt I1 og I2 som er avsatt til industri og lager med tilhørende kontorer 

med følgende begrensninger: bruksareal inntil 15.000 m2 og byggehøyde inntil kote +22 m. Planen utløste 

krav til planprogram og konsekvensutredning og ble konsekvensutredet i forhold til følgende forhold:  

• Bølger- og strømforhold  

• Trafikk og trafikkmessig infrastruktur  

• Forurensning  

• Naturmangfold  

• Landskap  

Videre ble dokumentasjon av grunnforholdene omhyggelig behandlet som del av planarbeidet. 
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3.2 Statlige retningslinjer 

Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2013) 

Målet med retningslinjen er bl.a. at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 

bymiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 

perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

• Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i 

planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, 

havn eller hovedvegnett. 

Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer 

 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)  

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520-2012)  

• Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  

• Rikspolitisk retningslinje for universell utforming (2008) 

• Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk sammenheng  

3.3 Regionale føringer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2015, vedtatt 27.02.2013 

Det vil i planarbeidet tas særlige hensyn til kap. 5 og 6, målområde 2 og 3 i Fylkesplan for Nordland. 
Hovedtrekkene og spesielt relevante mål og strategier fra disse kapitlene er gjengitt nedenfor: 

 

• Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra  

• Satse på utvikling av byer og tettsteder med grunnlag i stedenes egenart  

• Utvikle robuste samfunn med velfungerende infrastruktur og god omstillingsevne  

• Legge til rette for gående og syklende og gode kollektivløsninger  

• Stimulere til nyetableringer, omstillinger og vekst i eksisterende bedrifter  

• Ta i bruk Nordlands mangfoldige kulturmiljø og naturressurser som potensial for verdiskapning  

• Jobbe for å skape en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling med god balanse mellom bruk og 

vern.  

• Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling der Nordland har spesielle fortrinn  

• Legge til rette for effektive og miljøvennlige godstransporter  

Regional plan for klima og miljø – grønn omstilling i Nordland, vedtatt 14.06.2021  

Visjonen for Nordlandssamfunnet er «Sammen for et klimatilpasset lavutslippssamfunn i Nordland i 2050». I 

planen inngår 4 hovedmålsettinger som alle er relevante for planarbeidet. Disse er gjengitt nedenfor:  

• Kommuner, næringsliv, regionale myndigheter, og frivillige organisasjoner har tilstrekkelig kunnskap 

og kompetanse til å bidra til grønn omstilling.  

• Klimagassutslippene i Nordland fylke skal reduseres med 60 % fram mot 2030, sammenlignet med 

2009.  

• I 2030 er industrien og næringslivet i Nordland en global aktør innen grønn omstilling  

• Nordland har omstillingsdyktige kommuner som håndterer klimarisiko, og som utnytter mulighetene 

ved et endret klima.  
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4 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området som hydrogenanlegget med kaianlegg tenkes plassert utgjør et relativt nytt utvinnet areal. Området 

er et sjøareal som ble fylt ut i 2016-17 med tunnelmasser fra drivingen av Bodøtunnelen i tilknytning til ny 

trase for RV80. Utfyllingsområder har ingen særskilt bruk i dag, foruten at det er benyttet til lagring av 

masser, biler og utstyr. 

Planområdet ligger i en samling av industritomter i enden av Langstranda, med havet mot nord og vest og 

industriområder og Bodø flyplass mot sør. Industriområdet strekker seg mot øst, til det treffer boligområder. 

Industriområdet består av ulike virksomheter som blant annet Widerøe, Volvo Maskin og anleggsfirmaer. Øst 

for planområdet ligger det også en større betongfabrikk.  

4.2 Landskap 

Planområdet utgjør et flatt og oppfylt område, gruslagt på cirka kote +3, hvor det er planlagt etablering av 

industritomt.  

I NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging) referansesystem for landskap tilhører Langstranda og 

Bodøhalvøya landskapsregion 29 Kystbygdene i Helgeland og Salten. Regionen omfatter et fastlandsnært 

belte mellom fjorder og den ytterste skjærgården.  

På et overordnet nivå er Bodøhalvøya en del av regionens skjærgård. Skjærgården er oppstykket av øyer, 

holmer, skjær og små sund. Typisk for den nordre delen av regionen er strandflaten som en lav brem rundt 

høye øyfjell eller en smal stripe langs kystens ytterside. 

Områdets regiontilhørighet er påfallende i skjærgården ut mot Svartoksleia med mange holmer og skjær. 

Bodøhalvøya ligger som en langstrakt brem som omkranser de avrundede fjellene sett i stor skala. 

Langstranda er en del av landskapstypen kystslettelandskapet. Landskapstypen omfatter 

kystslettelandskapet på store øyer og fastland. Landskapet har her et sterkt preg av inngrep med bygg og 

anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, industriområder, sentrumsfunksjoner og bypreg med 

omkringliggende jordbruksområder. 

NIN har definert landskapet til følgende grunntype: typen omfatter områder på kystsletta med tilhørende 

grunne marine områder som ikke er direkte eksponert mot åpent hav. Sammenlignet med områder på ytre 

kyst, har landområdene i typen større grad av «innlandsegenskaper» i form av større nedbørfelt, forekomst 

av vassdrag, økt arealbruksintensitet, m.m. Områdene hører til den mer kuperte delen av kystsletta med 

vekslende terreng over og under havnivå. Landskapet er urbanisert med bykjerne i større by. 

4.3 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er flatt, og det ligger godt til rett for universell utforming av anlegget. 

4.4 Rekreasjonsverdi og barn og unge 

Området blir ikke benyttet eller innehar kvaliteter som gjør det verdifullt som et frilufts- og rekreasjonsområde 

for voksne, barn eller unge. Området er i sin helhet regulert til industri- og havneformål.  
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4.5 Kulturminner 

I SEFRAK og Riksantikvarenes registreringer er det ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i eller i 

umiddelbar nærhet av planområdet. 

Utfylt sjøbunn ble sjekket ut knyttet til slike verdier ifm. prosessen med gjeldende regulering (2015). 

4.6 Vannkvalitet og naturverdier 

Resipienten utenfor Langstranda er en del av vannforekomsten Hjartøysundet – Nyholmsundet, Id 

0363011200-3-C, i Skjerstadfjorden vist i Figur 5 (vann-nett.no). Forekomsten er moderat eksponert og har 

dårlig kjemisk tilstand og moderat økologisk tilstand hovedsakelig relatert til PAH-forurensning.  

Vannforekomsten er preget av fysisk endring grunnet etablering havneanlegg og endringer i habitat som 

følge av morfologiske endringer. Punktutslipp fra renseanlegg har også vært en utfordring, tiltak i for av 

tillatelser er iverksatt. 

Miljømålet for økologisk tilstand er satt til god og forventes oppnådd etter 2033, mens tilsvarende mål for 

kjemisk tilstand forventes oppnådd i 2022-2027. Nye tiltak er nødvendig for å nå god miljøtilstand. 

 

Figur 5: Vannforekomsten Hjartøysundet – Nyholmsundet Id: 0363011200-3-C (vann-nett.no) 

Utenfor tiltaksområdet er det registret (www.naturbase.no) tre større sammenhengende områder med svært 

viktig/viktig større forekomster av skjellsand (Figur 6). To av forekomstene er klassifisert som svært viktige (A 

- område) og ett som viktig (B - område).  

Skjellsand dannes av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell, snegl, rur og andre marine organismer. De største 

forekomstene finnes gjerne i strømrike områder på dyp mellom 10 og 30 meter, men forekomstene kan 

finnes ned til dyp på 70 meter. Skjellsand anses som en ikke-fornybar ressurs fordi den i naturen tar svært 

lang tid å danne. Generelt avsettes de største og groveste partiklene på grunt vann, mens de finere 

partiklene blir ført ned på dypere vann, eller avsettes i skjermede basseng. 

Skjellsandforekomstene er viktige for biologisk mangfold. Områder dekket av skjellsand har ofte en rik og 

spesiell bunnfauna, som er mat for både sjøfugl, fisk og krepsdyr. Områdene fungerer som gyteområder og 

oppvekstområder for fisk, og større krepsdyr (f.eks. hummer) benytter dem i skallskifte- og parringsperioden.  
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Figur 6: Tre større sammenhengende områder med svært viktig/viktig større forekomster av skjellsand. 
(www.naturbase.no 

Området er videre i gjeldende reguleringsplan konsekvensutredet med tanke på naturmangfold. Det ble der 

konkludert med at området har liten verdi for fugl og bunnfauna. 

4.7 Grunnforhold 

 Tilgjengelig grunnlagsdata på nettet 

Kvartærgeologisk kart vist i Figur 7 indikerer at løsmassene i området består hovedsakelig av, 

forvitringsmateriale. Dette gir kun indikasjon om det øvre laget med løsmasser og gir ikke noen informasjon 

om løsmassene under toppdekket. 
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Figur 7: Løsmassekart hentet fra NGU.no. Planområdet markert i rødt 

Området ligger under marin grense og nærmeste registrerte kvikkleire faresone er 2166 Mælen omtrent 5 km 

nordøst for planområdet.   
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 Grunnundersøkelser  

Det ble i 2013 utført grunnundersøkelser av Multiconsult i forbindelse med etablering av sjøfyllingene som 

startet opp høsten 2016. I tillegg er det utarbeidet en rapport med orienterende geoteknisk vurdering for 

fyllingsarbeidet. Det er også installert en rekke setningsmålere i området etter at fyllingen i 2017 ble etablert. 

Henviser til relevante rapporter: 

- Langstranda Bodø – Grunnundersøkelser – Multiconsult 2014 (Multiconsult, 2014) 

- Langstranda Bodø – Grunnundersøkelser, orienterende geoteknisk vurdering – Multiconsult 2014 

(Multiconsult, 2014) 

- Rapport Langstranda 5b - Observasjoner og dokumentasjon av skader som er påført bygget, 2016 

(Seabird Eiendom AS, 2016) 

Utførte grunnundersøkelser under utlagt fylling antyder et øvre lag av sand og grus. Tykkelse på dette laget 
varierer lokalt og minker ut mot fyllingsfot. Opprinnelige masser under sandlaget synes å bestå av bløt leire 
som stedvis er fastere. Lagdelingen og tykkelse av lagene varierer over området. Under leirelaget er det et 
massivt lag med faste masser (tolket morene med høyt leirinnhold, lokalt kjent som Bodøleire) ned til berg. 
Dybde til berg varierer stort og lokalt. Generelt ligger berget grunt inne ved land (omtrent kote +0), faller ut 
mot fyllingsfoten (kote -40) og stiger stedvis opp mot noen skjær ute i fjorden. 
 
Det er påvist kvikkleire i borpunkt 102 fra 1 til 4 meter dybde fra sjøbunn, omtrent 50 meter nordvest for den 
vestre enden av fyllingen. Dette laget er tolket til å fortsette inn under fyllingen. 

 Terreng- og bunnforhold  

Dagens fylling ligger omtrentlig på kote + 2.5. Sjøbunn faller fra land og ut mot fjorden før den slaker ut i 

begynnelsen av fyllingsfoten. Dybde til sjøbunn varierer langs lengden på fyllingsfoten, men på den vestlige 

siden slaker sjøbunnen ut på omtrent 17 meters dybde. 

 Eksisterende fylling/Dagens situasjon 

Fyllingen ble ferdigstilt i januar 2017, og for å sikre tilfredsstillende stabilitet under anleggsfasen er det utført 

stabiliserende tiltak underveis. Figur 8 viser prinsippskisse for oppbygging av fyllingsfoten. For å sikre at 

fyllingsfoten ble plassert på gode masser ble de bløte leirmassene mudret vekk og erstattet med 

sprengstein. Dette ble gjort langs hele fyllingens lengde. Det er i etterkant etablert en molo på masseutskiftet 

renne langs hele fyllingen, og deretter fylt opp med masser bak moloen og inn mot land for å etablere 

landområde på kote +2.5. Muddermassene er benyttet i fylling bak molo. Det er ikke kjent hvor dypt 

plastringslaget ligger. 

 

Figur 8: Prinsippskisse av oppbygging til fyllingsfoten hentet fra Multiconsult (Multiconsult AS, 2014) 
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I etterkant av fyllingsarbeidet ble det installert setningsmålere i flere ulike punkter på utvalgte steder på 

fyllingen. Figur 9 viser setningsforløp i fyllingen fra 2017 og frem til august 2021. Bolt 1 til 10 ble installert ila. 

høsten 2017, mens HP-serien ble installert høsten 2019. Bolt 3 ble skadet etter installasjon av setningsmåler 

og har derfor ikke resultater. 

Det er også benyttet karttjenesten Insar (Norges geologiske undersøkelse, 2020), levert av NGU, for å 

sammenligne registrerte bevegelser i området hvor det er planlagt å etablere bygg. Målingene registrert på 

Insar sammenfaller relativt godt med data fra setningsmålerene. Insar viser på det meste 5 cm setninger/år. 

Figur 10 viser at det siden 2017 er registrert omtrent 25 cm setninger i området hvor det er planlagt å 

etablere hydrogenanlegget. Disse målingene baserer seg på gjennomsnittet av 2 målingspunkter, og 

usikkerhet må derfor medtas. Det er blant annet registrert opp mot 3 cm setninger i punkt HP3 fra september 

2020 til april 2021. Dataen fra Insar er basert på satelittmålinger og punktenes fargekoder er et resultat av 

gjennomsnittlig bevegelse ila. de siste 4 årene. I områdene rundt fyllingen er det registrert liten til ingen 

bevegelse. 

Det er ikke funnet dokumentasjon på hvor store setninger som utviklet seg under anleggsfasen, eller hvor 

lang tid det tok å etablere fyllingen, men det er nevnt i noen tilgengelige dokumenter at arbeidet startet 

høsten 2016 og ble avsluttet januar 2017. 

 

Figur 9: Setningsforløp frem til august 2021. Omtrentlig plassering av bygg vist i rødt. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Figur 10: Setninger i henhold til insar siden oktober 2015 

4.8 Trafikale forhold 

Langstranda ligger lengst ut på fortsettelsen av rv. 80, også kalt Olav V gate. Til Bodø Lufthavn er dette en 

riksvei, før det innover mot Langstranda er en kommunal vei. Den kommunale veien kalles Langstranda.  

 

Figur 11: Vegkategorier rundt planområdet. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

Planområdet har fått dispensasjon for midlertidig adkomst fra Langstranda, mellom tomtene Langstranda 3 

og 5. Denne adkomstveien er ikke opparbeidet i henhold til standard adkomst til næringsområde, men er per 

i dag en uoversiktlig grusvei. Det står parkerte kjøretøy på begge sider og det lagres ulike gjenstander langs 

veien. Adkomstveien har ingen klare grenser for de ulike formålene, se figur 12.  
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Figur 12: Dagens adkomst til planområdet. (Google Street View) 

 

Figur 13: Fartsgrenser for veiene rundt planområdet. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

Langstranda bærer preg av mindre trafikkmengder og at dette kun er adkomst til næringsområde. Veien har 

god bredde og separat anlegg for myke trafikanter med både fortau og gang- og sykkelvei. Veien har ikke 

oppmerking. Inne på næringsområdet er det oppmerkede parkeringsplasser langs Langstranda, og det er 

ingen klare avgrensninger for avkjøring til de ulike næringsbyggene. Dette gjør veien noe uoversiktlig. 

Fartsgrensen her er 50 km/t.  
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Figur 14: Utklippet fra Google Street View viser Langstranda mot vest fra Langstranda 9. De parkerte bilene skaperen 
uoversiktlig situasjon og sikten fra hver enkelt parkeringsplass vil variere avhengig av inntilliggende parkeringsplasser. 
(Google Street View) 

Olav V gate er av høyere standard enn fortsettelsen Langstranda, med oppmerking og gode avkjøringer. 

Veien holder riksvei-standard med separat gang- og sykkelvei. Det er flere oppmerkede gangfelt langs 

strekningen, og disse er tilpasset myke trafikanters gangmønstre til/fra flyplass og større arbeidsplasser 

langs veien. Olav V gate har en fartsgrense på 50 km/t fram til Bodø Lufthavn og 60 km/t lenger øst. 

Fredensborgveien er en boligvei med noen industritomter nærmest Olav V gate. Veien er skiltet 

gjennomkjøring forbudt og det er ikke ønskelig at tungtrafikk skal benytte denne strekningen inn i boligfeltet 

Vestbyen. Dette er likevel en god adkomst for myke trafikanter med fortau langs hele strekningen. 

Fartsgrensen her er 30 km/t.  
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Figur 15: Langstranda inn mot næringsområdet Langstranda. Separat gang- og sykkelvei med fortau både foran og bak. 
(Google Street View) 

 Trafikkmengder 

Det finnes ingen tidligere trafikkdata for Langstranda. Det ble den 23.11.2021 gjennomført en trafikktelling 

under dimensjonerende time kl. 15-16. Denne trafikktellingen, sammen med radartelling gjennomført i 2020 

lenger øst, skaper grunnlaget for å estimere trafikkmengdene for siste del av Olav V gate og Langstranda. 

Figur 16 viser hvor trafikktelling og radartelling er gjennomført, sammen med trafikkmengder for 2021. 

Trafikkmengder for resten av Olav V gate er gitt av Norges Vegdatabank (NVDB).  

Radartelling i Olav V gate ble gjennomført i uke 5, 2020. Denne gir blant annet yrkesdøgntrafikk (YDT), 

årsdøgntrafikk (ÅDT), dimensjonerende time og andel lange kjøretøy. ÅDT er ca. 0,8 x YDT, 

dimensjonerende timesandel ligger på ca. 12 %, og lange kjøretøy utgjør omtrent 8 % av all trafikk. 
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Figur 16: Trafikkmengder i 2021. Blått punkt er trafikktelling gjennomført i 23.11.2021 og gult punkt er radartelling 
gjennomført i uke 5, 2020. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

 Trafikkulykker 

Det har ikke skjedd noen trafikkulykker ved eller i nær tilknytning til planområdet de siste 10 årene. 

Det har skjedd flere ulykker langs hovedadkomsten til området i øst, Olav V gate. Her er trafikkmengdene 

større og sannsynligheten for ulykker er da også større. Det er i hovedsak påkjørsler bakfra i tilknytning til 

avkjørsler som er ulykkesårsaken. Figur 17 viser ingen ulykker i nærheten av planområdet. De nærmeste 

ulykkene er i tilknytning til Bodø Lufthavn. 

 

Figur 17: Trafikkulykker nær planområdet siste 10 år (2011-2021). (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 
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 Kollektivtrafikk 

Det er ingen kollektivtrafikk i umiddelbar nærhet. Nærmeste bussholdeplass ligger ved flyplassterminalen og 

er ca. 1,3 km unna planområdet, vist i figur 18. Herfra går derimot 3 av 4 bybusser og 4 av 4 regionbusser, 

se tabell 3 og figur 19. 

 

Figur 18: Kollektivtrafikk rundt planområdet. Busstopp er illustrert med blått bussmerke. Nærmeste busstopp er Bodø 
Lufthavn, som er endestasjonen for flere busslinjer. (Illustrert i ArcGIS) 

Tabell 3: Kollektivtrafikk fra nærmeste busstopp ved Bodø Lufthavn og frekvens i rushtid på hverdager. Data er hentet fra 
reisnordland.no. 
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Figur 19: Rutekart for Bodø kommune. Regionbusser for Salten er inkludert. (Nordland fylkeskommune, 2021) 

 Forhold for gående og syklende 

Planområdet ligger et godt stykke utenfor bykjernen og omkringliggende boligfelt. Det er allikevel et 

sammenhengende nett for gående og syklende hele strekningen til planområdets adkomst. Det er i 

hovedsak fortau og gang- og sykkelveier. Planområdet har derfor god tilknytning til resten av Bodøs nettverk 

for myke trafikanter.  

Figur 20 viser arealene for myke trafikanter inn mot planområdet. Infrastrukturen holder god standard, med 

god bredde som enkelt muliggjør brøyting med normalt utstyr. Det er noe dårlig asfalt og kantstein enkelte 

plasser, men ingenting som skaper hindringer i henhold til universell utforming. På grunn av typen industri 

langs Langstranda, med ulike anleggsmaskiner og frakting av stein og pukk, vil enkelte avkjørsler over fortau 

eller gang- og sykkelveiene være tilgriset av grus og sand. Dette kan skape problemer for 

forflytningshemmede. I tillegg kan dette forårsake raskere nedbrytning av asfalten, noe som er tydelig i figur 

21. 
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Figur 20: Fortau og gang- og sykkelvei inn mot planområdet. (Illustrert i ArcGIS med data fra NVDB) 

 

Figur 21: Grus og sand er dratt ut fra industriområdet og hull har oppstått i fortauet. (Google Street View) 
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4.9 Teknisk infrastruktur 

Av teknisk notat Byggemodning av utfylt område datert 25.04.18 utarbeidet av Cowi fremgår følgende 

kartlegginger av teknisk infrastruktur i området. 

Overvann: 

Lengst i vest ligger en Ø 300 mm betong overvannsledning som er avsluttet ved tidligere sjøkant. Det er få 

og usikre data på denne ledningen. Ende på eksisterende utslipp er oppgitt til å ligge på kt. 1,42. Det er 

usikkert om det er topp eller bunn ledning det er oppgitt høyde på. Ende på ledning graves frem og 

innvendig bunn innmåles. Eksisterende overvannsledninger forlenges til ny fyllingsfront. Ledningene legges 

så høyt som mulig i fyllingen, i forhold til høyden på eksisterende ledninger, og med jevnt fall ut mot 

fyllingsfront. Ledningene skal dykkes til min. 3 m under laveste lavvann. 

Vannforsyning: 

I dag ligger en Ø200 mm vannledning i veien frem til mellom Langstranda 5B og 7.Herfra og videre vestover 

i Langstranda er det lagt en Ø 150 mm vannledning frem til Langstranda 3. 

Det er utført en kapasitetstest på det kommunale vannledningen i området i juni 2021 av Bodø Bydrift som 

bekrefter at det en kapasitet på rett i underkant av 2.000 liter pr. minutt.   

 

Figur 22- Dokumentasjon kapasitetstest ved hydrant 53788, Langstranda. Kilde: Bodø Bydrift, juni 2021 
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Spillvann: 

I dag ligger en kommunal pumpestasjon for spillvann rett sør for Seabird-bygget ved innkjøring av ny 

adkomstvei i vest. Innløpsledningen til pumpestasjon er en Ø200 mm selvfallsledning. Nødoverløpet fra 

pumpestasjonen er koblet til Ø 300 mm overvannsledning som har utslipp til sjø. 

4.10 Støy og luftforurensning 

Planområdet ligger i et industriområde og er utsatt for støy og luftforurensning fra flere nærliggende kilder, 

hovedsakelig vegtrafikk og fly. Planområdet ligger innenfor gul støysone fra flyplass (nåværende og fremtidig 

plassering av flyplassen).  

4.11 Øvrige temaer 

Landbruk: Ikke relevant for planområdet. 

Sosial infrastruktur: Ikke relevant for reguleringsplanen.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Analyser og utredninger 

I forbindelse med planarbeidet er følgende analyser/utredninger gjennomført: 

• Trafikk og trafikksikkerhet 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

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

• Grunnforhold 

• Støy 

5.2 Planlagt tiltak 

Det er utarbeidet foreløpig situasjonsplan og 3d-fremstilling av et anlegg for produksjon av hydrogen med kai 

fasiliteter, se Figur 23 og Figur 24.   

 

Figur 23- Situasjonsplan for planlagt hydrogenanlegg med kai fasiliteter. Norconsult AS 2022. 
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Figur 24- 3D-illustrasjon av konseptet. Norconsult AS 2022. 

Fabrikken skal produsere hydrogen med bunkring direkte til fergene via tankanlegg på området. Kaien 

planlegges i en lengde slik at den har kapasitet til å ta imot ferger/skip på opptil 110 m lengde. Både 

fabrikken og bunkringskaien vil være et avgrenset område, med gjerder og sikkerhetsporter. All produksjon 

vil foregå innendørs i bygg hvorpå hydrogen lagres i tanker. 

Det vil være kontinuerlig drift på anlegget (24/7) og det vil være bemannet til enhver tid. Produksjonen 

justeres opp og ned basert på etterspørsel. Nedstengning kan forekomme periodevis etter behov. Forventet 

levetid for fabrikken er 30 år. Prosessen innebære å spalte rent vann med grønn elektrisitet til hydrogen og 

oksygen (vannelektrolyse). Hydrogen lagres i tanker i påvente av bunkring til fartøy.  

Anlegget har behov for ferskvann og elektrisitet som innsatsmiddel og det er videre behov for sjøvann til 

kjøling (inntaksledning fra sjø). 

Det er ikke behov for å fylle ut i sjø mere enn det som allerede er fylt ut. Fyllingsfoten skal ikke berøres eller 

endres av tiltaket, men det vil være nødvendig med erosjonssikring i bølgesonen. 

 

 

 

 

 

 



Detaljregulering hydrogenanlegg, Langstranda  
Plan ID: 2021011 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 01   Versjon: D04 

  

2022-05-12  |  Side 46 av 64 x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\5 arbeidsdokumenter\52 arealplan\plandokumenter\52105684 002-33 
planbeskrivelse hydrogenanlegg langstranda-d04.docx 

 

5.3 Arealbruk 

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner (jf. PBLs §§ 12-5 og 12-6): 

o Bebyggelse og anlegg  

- Industri  

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg 

- Gang-/sykkelveg  

- Parkering 

o Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Havneområde i sjø 

 

o Hensynssoner  

- Brann-/eksplosjonsfare 

 

Figur 25- Forslag til plankart. Vedlagt planforslaget i større format. Norconsult 2022. 

 Industri 

Hydrogenanlegget tenkes plassert innenfor industriområdet med signaturen BI1. Området er større enn 

behovet til det foreløpig prosjekterte hydrogenanlegget - dette for å ivareta fleksibilitet og tilknyttede arealer 

for mulig etablering av anlegg for utnyttelse av energistrømmer og restprodukter fra hydrogenproduksjon 

(varme og oksygen). Området reguleres til industriformål hvor også etablering av hydrogenanlegg inngår. 
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Øvrige industriområder (BI2-3) er medtatt knyttet til hensynssoner for brann- og eksplosjonsfare, og 

reguleringsformål videreføres fra gjeldende reguleringsplan- dvs. industri og lager med tilhørende kontorer. 

Område BI2 og BI3 utgjør industriområder utenfor aktuell tomt for hydrogenanlegget og er medtatt for å 

hjemle hensynssoner for brann- og eksplosjonsfaren. Områdene er adskilt med felles kjøreveg. 

Området BI1 tenkes arrondert på kote +3,5, med en forhøyet fyllingsfront mot vest, jfr. Figur 23 og Figur 24. 

Byggehøyder videreføres iht. gjeldende reguleringsplan, dvs. til kote + 22,0. Dette er en høyde som ligger 

under Bodø lufthavns hinderflater (horisontal- og sideflater). 

Kai og kaifront tillates etablert innenfor avgrensningen av industriformålet mot sjø. 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Det er regulert inn en privat/felles adkomstveg mellom Langstranda 3 og 5 som skal betjene Langstranda 3 

og 5 og industriarealene innenfor mot sjø. Det vises til 5.5 for nærmere beskrivelse av trafikkløsning. 

 Havområde i sjø 

I område regulert til havområde i sjø er et havområde/manøvreringsareal som er medtatt for å dekke 

utbredelsen av hensynssonene for brann- og eksplosjonsfare.  

 Hensynssoner for brann- og eksplosjonsfare 

Det er regulert inn hensynssoner for brann- og eksplosjonsfare. For nærmere forklaring se kapittel 5.4. 

5.4 Hensynssoner  

Gexcon har vært engasjert til å utføre en innledende QRA (kvantitativ risikoanalyse). Dvs. en analyse som 

omfatter beregning/estimering av frekvenser for at ulykkeshendelser (brann- og eksplosjon) skal inntreffe, så 

vel som for ulike utfall av en hendelse.  

QRA etablerer risikonturer som benyttes som input til ROS-analysen og ift. å kunne etablere hensynssoner 

(iht. risikoakseptkriterier) med fokus på risiko for tredjepart.  

Hensynssonene inndeles i tre soner- indre, midtre og ytre. Nærmere forklaring til de ulike sonene fremgår av 

Figur 26.  
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Hensynssone  Hensynssone anlegg  

Farlig stoff 

Bestemmelser for hensynssonene  

(objekter og aktiviteter akseptert i sonen) 

Indre sone Til risikokontur 10-5 

Dette er i utgangspunktet virksomhetens eget område. 

  

I tillegg kan for eksempel LNF-område inngå i indre sone. 

Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson (turveier etc.). 

Midtre sone Til risikokontur 10-6 

Offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Faste arbeidsplasser 

innen industri- og kontorvirksomhet kan også ligge her. I 

denne sonen skal det ikke være overnatting eller boliger.  

Spredt boligbebyggelse kan aksepteres i enkelte tilfeller. 

Ytre sone Til risikokontur 10-7 

Områder regulert for boligformål og annen bruk av den 

allmenne befolkningen kan inngå i ytre sone, herunder 

butikker og mindre overnattingssteder. 

Utenfor ytre sone 

Ingen hensynssone 

utenfor  

ytre sone 

Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og lignende 

institusjoner, kjøpesenter, hoteller eller store 

publikumsarenaer må plasseres utenfor ytre sone 

Figur 26- Skjematisk oversikt over restriksjoner knyttet til ulike sikkerhetssoner..  

QRA analyser er utført for de enkelte systemer (elektrolyse, kompresjon, lagring og bunkring), samt 

forskjellige totalkonfigurasjoner (med additive/sammenfallende scenarier). Disse danner hensynssonene. 

I plankartet her en utvidet de beregnede hensynssonene fra QRAen noe. Dette er gjort med tanke på å ha 

fleksibilitet i plasseringen av anlegget, da detaljprosjekteringen og eiendomsforholdene ikke er helt avklart 

ennå. 

Hensynssonene i plankartet er basert på resultatet av QRAen og vurderinger for å ivareta nødvendig 

fleksibilitet for endelig plassering og layout av hydrogenanlegget siden detaljprosjekteringen ikke er 

ferdigstilt. Videre for å ivareta fleksibilitet for mulig etablering av anlegg for utnyttelse av energistrømmer og 

restprodukter fra hydrogenproduksjon (varme og oksygen). Når endelig detaljprosjektering, samt DSB-

samtykke foreligger vil, om aktuelt, hensynssonene kunne justeres (reduseres) i henhold til faktisk bygd 

anlegg. 

5.5 Trafikkløsning- trafikkavvikling og trafikksikkerhet 

Hentet fra rapport KU- Trafikkanalyse, Hydrogenfabrikk Bodø, 52105684, versjon J02 datert 23.12.21. 

 Områdeavgrensning 

Planområdet består av mer enn tomtearealet hvor hydrogenanlegget er planlagt. Fyllingen er et tomteareal 

på totalt 28 323 m2. Per november 2021, er det kun den vestligste delen av fyllingstomten som har konkrete 

utbyggingsplaner (med det planlagte hydrogenanlegget). Dersom det kun bygges ut industriområder og lager 

på de resterende arealene, kan det potensielt bli snakk om relativt små trafikkmengder, mens det for 

næringsarealer kan bli høyere trafikkmengder. For å vurdere de trafikale konsekvensene og adkomst til 

planområdet, tas det utgangspunkt i at området bygges ut som industri og lager. Dette samsvarer med 

tilgrensende områder.  

Tomtene på fyllingen vil ha flere adkomstveier. Østlig del av fyllingen har adkomst etablert via tomt i øst. 

Midtre og vestre del vil ha hovedadkomst mellom Langstranda 3 og 5, samt (om behov) mellom Langstranda 

5 og 7. 
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Trafikkanalysen tar likevel et konservativt utgangspunkt i at adkomst mellom Langstranda 3 og 5 vil benyttes 

av alle tomtene på fyllingen. 

 Utnytting 

Tomtene på utfyllingsarealet har totalt 28 323 m2 avsatt til industri og næring, men dette arealet inkluderer 

også veg- og trafikkarealer, parkeringsområder og uteområder rundt virksomhetene, så det reelt utbygde 

arealet blir mindre.  

Turproduksjonsfaktorene som skal benyttes må ta utgangspunkt i antall ansatte eller bebygd areal (BYA). 

Siden det ikke er kjent hva slags virksomheter som skal bygges ut er det mest hensiktsmessig å anslå et 

sannsynlig BYA ut ifra totalt areal og anslått tomteutnyttelse (%TU). 

Tabell 4 viser lignende tomter og deres %TU. Basert på usikkerhet, gjøres et anslag og %TU for tomtene på 

Langstranda settes til 25 %. Avrundet gir det beregnet BYA på 2 300 m2 for fotavtrykk til bygg for hver tomt. 

Tabell 4: Tomteutnyttelser for lignende tomter. 

 

 Generelt om turproduksjon 

For å beregne turproduksjon fra tomtene i planområdet, og tomtene tilknyttet ny adkomstvei, tas det 

utgangspunkt i metodikken fra håndbok V713 Trafikkberegninger (Statens vegvesen, 1989). Håndboken gir 

erfaringstall på antall bilturer ulike formål/virksomheter genererer, se Figur 27. 

 

Figur 27- Tabell for beregning av turproduksjon, hentet fra håndbok V713. 
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For industri angir håndboken turproduksjon per 100 m2 areal eller antall ansatte. I tilfellene der man ikke 

kjenner nøyaktig framtidig bruk er det mest hensiktsmessig å benytte areal. For industri antas det et 

gjennomsnitt på 3,5 bilturer per døgn per 100 m2 med et variasjonsområde på mellom 2 og 6 (Statens 

vegvesen, 1989). For GreenH-tomten er det oppgitt antall ansatte og benyttes derfor 2,5 bilturer per døgn 

per ansatt (Statens vegvesen, 1989). Denne turproduksjonsfaktoren baserer seg på eldre erfaringstall fra 

1980-tallet og er trolig relativt konservativ for dagens situasjon. Likevel benyttes denne faktoren videre i 

analysene på grunn av den store usikkerheten i hva som skal bygges. 

Ved beregning av turproduksjon er det knyttet en del usikkerheter og derfor brukes det relativt konservative 

anslag på areal og turproduksjon. Mulige usikkerhetsmomenter ved turproduksjonsberegninger omfatter 

blant annet: 

• Formålene er ofte kombinerte med store variasjoner seg imellom. 

• Varierende usikkerhet i eksisterende erfaringstall (for enkelte formål er det gjennomført flere 

analyser og kartlegginger av trafikkgenereringen). 

• Områdets «attraktivitet» – herunder befolkningsutvikling, pendling, handelslekkasjer, osv. Beregning 

av turproduksjon er basert på at området utbygges slik det er forutsatt mht. formål og arealtall, og at 

det er et tilstrekkelig «marked» for de aktuelle typer formål i dette området. 

 Turproduksjon 

5.5.4.1 GreenH 

Det anslås 20 fulltidsansatte og drift av anlegget 24/7. Det vil være 3-4 skift, med minimum 3-4 personer på 

anlegget til enhver tid. Konservativt, så beregnes turproduksjonen med alle 20 ansatte på arbeid samtidig. 

Med en turproduksjon på 2,5 bilturer per døgn per ansatt, vil tomten generere 50 bilturer per dag. 

I tillegg forventes en semitrailer annenhver dag med nitrogen, samt 2-3 serviceoppdrag i uken. 

Serviceoppdragene vil benytte personbil/varebil. Det legges også opp til salg av oksygen og hydrogen via 

trailer, noe som vil kunne komme opp til 2 semitrailere hver dag. 

Totalt vil det da genereres ca. 56 daglige bilturer. Av dette er kun 9 % tungtrafikk. 

5.5.4.2 Resterende arealer på fyllingstomten 

Disse tomtene har ingen konkrete planer og det antas derfor en %TU på 25 % og 3,5 bilturer per døgn per 

100 m2 BYA. Det estimerte BYA på 2 300 m2 gir dermed 81 bilturer per døgn per tomt. Her antas 10 % tunge 

kjøretøy.  

Eier av østre tomt etablerer deres atkomst gjennom nabotomten til øst, da disse tomtene har samme eier.  

For tomt/tiltak på midtre del av fyllingen vil det, om behov, kunne etableres ekstra adkomstvei mellom 

Langstranda 5 og 7 (samme eier). Turproduksjonen fra disse tomtene er allikevel tatt med i trafikkmengden 

for ny adkomsten mellom Langstranda 3 og 5, dette vil fungere som en sikkerhetsmargin og gi mindre 

usikkerhet i rapportens konklusjon.  

5.5.4.3 Langstranda 3 

Langstranda 3 skal utvide sin bygningsmasse og denne utvidelsen vil ha adkomst via ny adkomstvei til 

planområdet. Her vil det etableres 10 lagerenheter på rundt 100 m2. Det er høyst usikkert hva disse 

enhetene vil bli benyttet til, det antas derfor et konservativt anslag på 3,5 bilturer per døgn per 100 m2 BYA.  

Dette gir 35 bilturer per døgn. Det antas 5 % tungtrafikk.  
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 Generell trafikkvekst 

Det legges til grunn at det vil bli en generell trafikkvekst på vegnettet omkring planområdet, i henhold til TØI 

prognoser for fremtidig endring i trafikkarbeid for Nordland fylke (Transportøkonomisk institutt, 2017). Tabell 

5 viser beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i prosent, summert for både korte og lange reiser 

fra disse prognosene1. 

Tabell 5: Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i prosent, sum korte og lange reiser. 

 

Med utgangspunkt i at planområdet forutsettes ferdig utbygd før 2031, gir dette en forventet generell 

trafikkvekst på 6,3 %.  

Generell trafikkvekst tar også med en generell utbygging av området. Det gjør at noe av den utbyggingen 

som planforslaget ønsker gjennomført, vil være del av den generelle veksten. Det tas ikke hensyn til dette 

videre i beregningene, men det anses som en sikkerhetsmargin.  

 Trafikkmengder i framtidig situasjon 

Tomtene på fyllingen vil ha flere adkomstveier. Om man likevel legger til grunn at alle tomtene vil benytte ny 

adkomstvei mellom Langstranda 3 og 5, vil trafikkmengden her kunne bli YDT 250. ÅDT vil da være 200. 

Trafikken som benytter dette området i dag er til parkering, noe som fjernes ved etablering av ny 

adkomstvei. Det antas derfor at det ikke er eksisterende trafikk på denne traseen i dag.  

All trafikk fra planområdet vil reise til/fra øst, da Langstranda er en blindvei mot vest. Eksisterende trafikk vil 

her øke med 6,3 %, i tillegg til økningen fra planområdet. Dette gir YDT 2 200 og ÅDT 1 800. Figur 28 viser 

fordelte trafikkmengder.  

 

Figur 28- Framtidig trafikkmengder. (Illustrert i ArcGIS) 

 
1 endring i trafikkarbeid er nødvendigvis ikke det samme som endring i antall reiser, men i denne sammenheng ansees denne 
differansen som marginal, og like sikker/usikker som å benytte endring i antall reiser på nasjonalt nivå (som det også finnes data for).  
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Det forventes en lik makstimeandel som ved dagens situasjon, altså 12 %. Dimensjonerende time vil derfor 

ha 30 bilturer på adkomstveien til planområdet.  

Dagens trafikkmengder lengst inn på Langstranda er lave, da parkeringsplassene i hovedsak ligger lenger 

øst. En økning på YDT 250 / ÅDT 200 og 30 kjøretøy i dimensjonerende time, vil ikke ha betydning for 

avvikling eller kapasitet.  

 Forhold for gående og syklende 

Det er i dag et svært lite omfang av gående rundt området med unntak av gående mellom bygg og 

parkeringsplass. Syklende benytter både veibanen og fortauet / gang- og sykkelveien i Langstranda, da med 

det formål om å ta seg fram og tilbake fra arbeid. Det er verken gående eller syklende i planområdet i dag, 

og det forventes heller ikke større endringer i framtidig situasjon. Avstandene blir lange og området har kun 

næring-/industrivirksomhet hvor høye bilandeler er normalt.  

Det er allikevel et sammenhengende nett for gående og syklende helt fram til tenkt adkomstvei. Denne 

adkomstveien vil ha lave trafikkmengder og lav hastighet, det vurderes derfor som unødvendig å etablere et 

eget areal i form av fortau for myke trafikanter. En slik løsning vil være overdimensjonert for antallet som vil 

benytte seg av dette. I tillegg vil det vanskeligere vintervedlikeholdet og det er sannsynlig at fortauet ikke vil 

prioriteres for brøyting. Dette gjør at myke trafikanter må ut i veibanen, noe som kan skape farlig situasjon. 

 

Det anbefales derfor å etablere en bred skulder, som er gitt av krav 3.139 i håndbok N100 (Statens 

vegvesen, 2019). En slik løsning vil gi myke trafikanter arealer utenfor kjørebanen, som kan brøytes samtidig 

som kjørebanen. Denne løsningen vil derfor sannsynlig være operativt gjennom en større andel av året enn 

helt egne løsninger for myke trafikanter. Løsningen er også trafikksikker, da det både er lave trafikkmengder 

og svært lavt antall gående og syklende. 

 

Figur 29- Utvidet skulder kan benyttes hvor fortau eller andre arealer for myke trafikanter er vanskelig å gjennomføre og 
trafikkmengdene er lave. 

 Trafikksikkerhet 

Langstranda har parkeringsplasser langs kjørebanen, og flere industribygg har også porter tett inntil 

kjørebanen. Veien har også mange avkjørsler og oppfattes derfor som uoversiktlig, se figur 14. Dagens 

fartsgrense er på 50 km/t, men denne hastigheten vurderes som uoppnåelig, spesielt lengst inn på 

Langstranda hvor det ligger en 90 graders sving. Som følge av dette og for å økte sikkerheten langs veien, 

anbefales det å senke fartsgrensen til 30 km/t fra Langstranda 9 og til enden av veien. Dette er uavhengig av 

planforslaget, som ikke vil påvirke trafikksikkerheten annet enn at trafikkmengden øker med ÅDT 200. Denne 

økningen vil kunne øke sannsynligheten for ulykker noe.  

Myke trafikanter vil fortsatt være godt ivaretatt i framtidig situasjon. Denne gruppen vil ikke påvirkes av 

planforslaget, som ligger utenfor gangarealer. Deres adkomst til planområdet vil være på allerede 

eksisterende fortau og gang- og sykkelvei, mens det langs tenkt adkomstvei fra Langstranda er anbefalt bred 

skulder. Ved å senke fartsgrensen til 30 km/t, vil det også være tryggere å krysse veien til næringene på 

motsatt side av gangarealene. De myke trafikanters sikkerhet er dermed ivaretatt.  
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 Utforming av adkomstvei 

Adkomstveien vil ligge mellom Langstranda 3 og 5, og koble seg til Langstranda ved 90 graders svingen. 

Adkomstveien vil gi tilgang til flere ulike virksomheter og er vurdert å få en trafikkmengde under ÅDT 200. 

Adkomstveien vil være mellom 60 og 70 meter. Området og bruken tilsvarer at dette er en adkomstvei for 

næring/industri. Utformingen anbefales derfor å følge håndbok N100 og kravene denne gir for adkomst til 

næringsområder, se Figur 30 (Statens vegvesen, 2019).  

Østre veiskulder økes fra 0,75 til 1,5 meter for å sørge for areal for gående, samt enklere vintervedlikehold. 

 

Figur 30- Adkomstvei til næringsområde uten fortau. Hentet fra håndbok N100. 

 

Trafikkmengdene tilsier at krysset mot Langstranda kan utformes som avkjørsel. Det antas at trafikken vil 

bestå av persontrafikk og lastebiler/vogntog. Derfor følger utformingen kravet 4.67 i N100, og avkjørselen vil 

da bestå av sirkelkurver med radius lik 9 meter. Dimensjonerende kjøretøy er vogntog og vil ved denne 

utformingen kreve kjøremåte B. 

GreenH har gitt uttrykk for at deres leveranser vil skje med semitrailer, i tillegg må utrykningskjøretøy ha 

enkel tilgang. Både lastebil og semitrailer stiller lavere krav til utforming enn vogntog, og disse 

kjøretøytypene vil derfor ha tilstrekkelig framkommelighet.  

Siktkravene for avkjørsel følger krav 4.72 i håndbok N100. Det antas 30 km/t langs Langstranda da dette er 

anbefalt tidligere i denne rapporten. Fartsnivået ved denne avkjørselen er sannsynligvis ikke høyere enn 30 

km/t uansett, på grunn av 90 graders sving, og det vurderes derfor at siktkrav for 30 km/t er tilstrekkelig. 

Siktkravet er da 4 (L2) x 20 (L1) meter, som vist i Figur 31. 

 

Figur 31- Sikttrekant for avkjørsel i henhold til håndbok N100. 
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Figur 32: Forslag til adkomstvei i plan. 

5.6 Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai 

Det er foretatt en analyse av forhold knyttet til farer og trusler fra sjøen knyttet til etablering av et 

hydrogenanlegg innenfor felt BI1. Det vises til rapport med konsekvensutredning for Flom-, havnivå og 

bølgeanalyse med egnethet for kai, 52105684 dok.nr. 002-23 versjon D03 datert 25.01.22.  Nedenfor 

oppsummeres de viktigste resultatene fra denne analyse. Beskrivelse av metoder, beregninger, 

forutsetninger, etc. er ikke gjengitt her, og det det vises da til rapporten.  

Det er vurdert farer knyttet til flomfare fra stormflo og samtidig flom fra bølger, angrep på fyllingsfronten fra 

bølger og generell kvalitet av havne-fasiliteter. Det er i vurderingene forutsatt at hydrogenanlegget 

klassifiseres under storulykkeforskriften (produksjon av mer enn 5 tonn hydrogen), som legger til grunn at 

anlegget skal sikres mot naturfare med en returperiode på «markant over» 1000 år. 

For at et hydrogenanlegg og annen type industri skal være sikret mot stormflo må alle bygg og kritiske 

installasjoner ligge på et nivå høyere enn kote +3,44 (NN2000), som er nivået for 1000 års statisk stormflo i 

2090. Med bakgrunn i en konservativ vurdering rundes denne verdien opp til kote +3,5 (NN2000). Dette er 

fulgt opp i planbestemmelsene til planen, der kote +3,5 (NN200) er satt som en minimumshøyde på kai og 

høyde på terrenget for industriformålene.  

I tillegg må områdene sikres mot oversvømmelse som følge av bølger, hvor de større bølgene kommer fra 

vestlig retning. For etablering av et hydrogenanlegg innenfor felt BI1 er det vurdert at tilstrekkelig beskyttelse 

mot bølger kan oppnås ved at det etableres en hevet voll eller kant ved fyllingsfronten i vest innenfor felt BI1 

slik det fremgår av Figur 23 og Figur 24.  Det er vurdert at høyden på vollen/kanten må ligge på kote +6,5 

(NN2000). Dvs. stormflonivået på kote +3,5 pluss et bølgetillegg på 3 m (konservativt vurdert). Krav til 
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løsning og nivå på bølgesiking er medtatt i bestemmelsene, men siden bølgetillegget er noe konservativt 

vurdert er det åpnet for at denne kan justeres ved detaljprosjektering dersom oppdaterte beregninger gir 

grunnlag for det. Av Figur 33 og Figur 34 fremgår snitt og detalj som viser løsning for tilstrekkelig sikring som 

beskrevet ovenfor. 

  

 

 

Figur 33: Forslag til snitt gjennom fyllingsfront mot sjøen. Kilde 

 

Figur 34: Detalj av fyllingsfront. Topp av stein-fyllingen er på kote +5.5 m NN2000. Topp av L-mur er foreløpig antatt å ha 
samme høyde. NB!  I bestemmelsene er nivået på voll/kant/stein-fylling konservativt vurdert til kote +6.5 m NN2000. 

Det må gjøres egne vurderinger av bølgetillegget for andre etableringer i området som ikke er 

hydrogenanlegg. 
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Det er videre utført undersøkelser med tanke på å klarlegge driftsforholdene i en mulig havn på stedet. Det 

er konkludert med at det vil være mulig å opprettholde akseptabel drift ved en bunkringsstasjon på 

Langstranda selv om beregnet regularitet ved anlegget er mindre enn det man vil forvente ved en vanlig 

trafikkhavn eller kai med innslag av passasjertrafikk. 

5.7 Teknisk infrastruktur 

Av teknisk notat Byggemodning av utfylt område datert 25.04.18 utarbeidet av Cowi fremgår følgende 

kartlegginger av teknisk infrastruktur i området. 

 Overvann 

Eksisterende overvannsledninger, ref. 4.9 må forlenges til ny fyllingsfront, se Figur 35. Ledningene bør 

legges så høyt som mulig i fyllingen, i forhold til høyden på eksisterende ledninger, og med jevnt fall ut mot 

fyllingsfront. Ledningene skal dykkes til min. 3 m under laveste lavvann. Overvann fra nye næringsarealer 

(bygg, veier, plasser etc.) kan føres med selvfall til overvannsledninger som er forlenges til fyllingsfront med 

dykket utslipp. 

 

Figur 35- Prinsipp forlengelse av overvannsledninger ut av ny fylling.  

 Vannforsyning inkl. slukkevann 

Forbruks- og produksjonsvann kan hentes fra kommunal vannledning i veien Langstranda. Det er 

dokumentert at det er tilstrekkelig kapasitet, se resultat fra tappetest i kapittel 4.9.  

En må påregne det blir krav om branndekning på 50 l/s. Blir kravet 50 l/s, er trolig ledningsnettet i dag for lite 

(tappetest viser kapasitet på cirka 33l/s). I brannkonseptet må det vurderes om sjøvann kan inngå som del 

av slukkeberedskapen eller om det må tilrettelegges med vannreservoarer/tanker. 
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 Spillvannshåndtering 

Området kan tilkobles kommunalt spillvannsnett og det er trolig at spillvannet må pumpes til kommunal 

selvfallsledning. Kommunal Ø200 mm spillvannsledning i Langstranda går herfra med selvfall til 

pumpestasjon ved Seabird. 

Inntaks- og utslipp av sjøvann 

Det er behov for sjøvann knyttet til kjøling, hvorpå temperert vann returneres til sjø. Detaljer for hvordan 

dette skal foregå avklares som del av detaljprosjekteringen.  

Det må innhentes tillatelse til utslipp av temperert vann.  

 Energiforsyning 

Arva har, på oppdrag fra GreenH og iht. forskrift, utført en samfunnsøkonomisk utredelse for å avklare de 

tiltak som er nødvendig for å forsyne hydrogenanlegget med tilstrekkelig strøm/kraft og slik at nett-

tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. I utredningen, utført av Multiconsult for Arva, er det vurdert at dette 

innebærer oppgradering av 132kV regionalnett tilførsel til Vestbyen, oppgradering av Vestbyen trafostasjon 

for tilførsel til Langstranda, og dedikert 11 kV 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 reservasjon av kapasitet i regional og transmisjonsnettet for 

strømbehovet omsøkt av GreenH. Slik reservasjon forutsetter at GreenH aksepterer anleggsbidrag for 

etablering av nett-tiltakene. Arva har bekreftet at de vil kunne ha på plass strømtilførsel iht. ovenstående 

innen utgangen av 2024. 

5.8 Støy 

Det er gjort støyberegninger av samlet støy fra nytt hydrogenanlegg mot omkringliggende bebyggelser. Det 

vises til rapport med konsekvensutredning for Støyutreding hydrogenfabrikk Bodø, 52105684 dok.nr. 008-01 

versjon D02 datert 21.01.22. 

Støykildedata er basert erfaringstall og forventet aktivitetsnivå på anlegget.   

Beregningsresultatene viser at anleggets støybidrag mot omgivelsene ikke medfører støy over gjeldende 

grenseverdier ved eksisterende støyfølsomme bebyggelser som ligger i avstand ca. 600 m unna. 

Hydrogenanlegget vil heller ikke medføre støy over grenseverdiene ved omregulerte arealer med muligheter 

for fremtidig boligutbygging. Avstanden til disse arealene er minimum 400 m.  

De nærmeste næringsbyggene sør for anlegget vil ha fasadenivåer over 45 dB på nattetid og da antas at 

byggene uansett er ubemannet. Dessuten gjelder støygrensene uansett ikke for disse byggene, da de ikke 

er kategorisert som støyfølsomme.  

Det er vist beregningsresultater for døgnmidlet nivå og nattmidlet nivå på sommerhalvåret når støynivåene 

forventes å være marginalt høyere enn på vinterhalvåret. Beregninger for vinterhalvåret er ikke vist i denne 

rapporten ettersom støyutbredelsen vil være tilsvarende som for sommerhalvåret. 

Det er ikke utført vurderinger av tiltak i utredningen ettersom beregningsresultatene tilsier at det ikke er 

behov for avbøtende skjermingstiltak fra anlegget mot støyfølsomme eksisterende eller nye bebyggelser i 

området.  

Dersom det likevel er ønskelig å begrense støynivåene mot omgivelsene finnes det ulike prinsipper for å 

redusere støynivåene. Disse er: 

- Støyskjermingstiltak 

- Driftstidsbegrensninger 
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- Omplassering av støykilder 

- Begrensning av impulslyder, særlig på nattetid. 

Dette kan særlig være aktuelt dersom eventuelle planer om fremtidig støyfølsom bebyggelse nærmere 

hydrogenanlegget blir vedtatt før denne planen er konkretisert.  

5.9 Utslipp til sjø 

Etablering og drift av hydrogenfabrikken krever en tillatelse etter forurensningsloven, både for anleggsfase 

og driftsfase.  

Driften krever etablering av inntaks- og utslippsledning for kjølevann. Utslippsvannet har en ukjent 

temperaturendring (ΔT). 

Etableringen av ledningene fra land via strandsonen og ut i sjø skal utføres på en mest mulig skånsom måte 

som ikke vil ha vesentlig negativ effekt på marint naturmiljø (skjellsand).  

For at sikre at utslippet fra anlegget ikke skal ha vesentlig negativ effekt på resipienten, skal utslippspunktet 

legges ved en 

• dybde som gir best innlagring i vannmassene (modellert ved Visual Plumes) 

• avstand fra land som sikrer at utslippet fraktes ut med vannstrømmene  

Håndtering av ev. forurensede masser og lensevann tiltak i på land blir ivaretatt av kravet om en godkjent 

tiltaksplan. 

Det vises for øvrig til rapport Etablering av hydrogenfabrikk på Langstranda i Bodø, miljøvurdering mht. 

skjellsand og vannkvalitet i sjø, 52105684 dok.nr. 011-01 versjon D02 datert 25.02.22. 

5.10 Massehåndtering  

Ved mistanke om forurenset grunn der det skal gjøres tiltak, er det krav om en tiltaksplan for håndtering av 

forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap.2. Denne skal være godkjent før det kan gis 

igangsettingstillatelse, og basere seg på miljøtekniske grunnundersøkelser. 

Det skal utarbeides massebudsjett og regnskap ved uttak av masser på mer enn 150 m3 faste masser. Det 

skal forelegges massebudsjett for tiltak der slikt krav inntreffer ved søknad om brukstillatelse. Der slikt krav 

inntreffer, skal det forelegges masseregnskap før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan gis. 

Masseregnskapet skal dokumentere disponeringen av massene. 

5.11 Grunnforhold 

Det vises til rapport med utredning for Analyse og grunnforhold, stabilitet og setningsforløp, geoteknisk 

rapport, 52105684 dok.nr. 002-22 versjon D04 datert 17.02.22. 

 Stabilitet og setningsforløp 

Fyllingstomten på Langstranda ble etablert i 2016. Det er planlagt å heve fyllingen til kote +3.5 og etablere 

en næringstomt på området. Som forventet er det registrert setninger på området tilknyttet fyllingsarbeidet. 

Det anbefales å forbelaste fyllingen før etablering av bebyggelse for å minske fremtidige setninger samt 
forberede massene på eventuelle tilleggslaster. Basert på data fra setningsmålerene er det grunn til å tro at 
det kan oppstå skjevsetninger hvor de største setningene inntreffer mot midten av fyllingen. Det anbefales 
videre å installere setningsmålere på tomten etter ferdig fyllingsarbeid, for å følge opp dette. 
 
Stabiliteten til fyllingen etter heving til kote +3.5 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 
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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. 
 
For at området skal være egnet som næringstomt er det viktig å ha kjennskap til grunnens forventede 
setninger. Det er beregnet setninger for de neste 20 årene, uten forbelastning og med forbelastning opp til 
kote +5.5. Forbelastningen gjelder for hele fyllingsområdet, og frem til fyllingsfronten med en 1:1,5 helning 
inn mot dagens fyllingsfront. Det kan forventes setninger i størrelsesorden 15-35 cm med forbelastning og 
20-40 cm uten forbelastning de neste 20 årene. Det kan i tillegges forventes noen setninger etter 20 år, med 
avtagende størrelse. 
 
Modellen kan over-/underestimere de forventede setningene, så beregnet setningsforløp ovenfor må sees 
på som overordnete estimater og må ikke ses som eksakte verdier. Beregningene må oppdateres etter at 
det er utført supplerende grunnundersøkelser, slik at modellen kan kalibreres mot faktiske forhold. 
 
 
Det bør av den grunn utføres supplementerende grunnundersøkelser for å tilskaffe tilstrekkelig kunnskap om 
oppbygging av eksisterende fylling, grunnforhold og dybde til berg før videre detaljprosjektering. 

 Områdestabilitet 

Det ble det påtruffet masser i sjøen utenfor med høy sensitivitet som faller under 
kategorien kvikkleire 50 meter nordvest for fylling. Basert på totalsonderinger kan samme lag forventes å 
ligge under fylling. Disse ble tilnærmet flytende ved omrøring. Dette var spesielt karakteristisk for leirelaget i 
den nordvestre avgrensingen av feltundersøkelsene. 
 
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. 
 
Ifølge 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. Da planlagt 
hydrogenanlegg faller under storulykkeforeskriften er det ikke lov å bygge anlegget i skredfarlig terreng. 
 
Området bak mudret sjeté er vurdert å ikke være utsatt for mulige kvikkleireskred ettersom mudringen ble 
utført slik skissert på tegning fra Multiconsult. Derav vurderes tiltaket å kunne gjennomføres innenfor kravene 
listet i TEK 17 gjeldende skredfare med avseende på kvikkleire. Da utført mudring har eliminert eventuelle 
problemstillinger med områdestabilitet. 

5.12 Risiko- og sårbarhet 

Det vises til rapport med utredning for Analyse og grunnforhold, stabilitet og setningsforløp, geoteknisk 

rapport, 52105684 dok.nr. 002-24 versjon D02 datert 17.02.22. 

Der ser som del av planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til 

kravene som fremgår i plan- og bygningsloven og krav til samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Denne 

analysen etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). 

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 

fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Ustabil grunn 

• Havnivåstigning og bølgepåvirkning 

• Ekstremnedbør 

• Brann/ eksplosjon ved industrianlegg 

• Transport av farlig gods 
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• Trafikkforhold 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

• Slokkevann for brannvesenet 

• Sårbare bygg 

• Tilsiktede handlinger 

• Belysning fra anlegget 

• Birdstrike 

• Skipstrafikk 

Av disse fremsto planområdet som svært sårbart for brann og eksplosjon og moderat sårbart for hendelser 

knyttet til skipstrafikk og det ble derfor utført en risikoanalyse.  Analysen av de to hendelsene større 

eksplosjon i hydrogenanlegget og sammenstøt mellom ferje og fritidsbåt, viste akseptabel risiko der 

ytterliggere tiltak er vurdert.  Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak 

som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 

dette planområdet, og fremgår av tabellen under. 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Sterk vind Lokale vindforhold må hensyntas særskilt i videre detaljprosjektering.  

Høyderestriksjoner knyttet 

til hinderflater lufthavn 

Dette vil være rammebetingelser for utbyggingen og videre detalj 

prosjektering. Det etableres planbestemmelse med følgende innhold: Det 

må ikke etableres bygg, tilbygg, anlegg (tårn, tanker, m.v.) eller 

oppankrede skip som gjennomtrenger hinderflatene i restriksjonsplanene 

for dagens og nye Bodø lufthavn. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran 

innenfor sideflaten av hensyn til flysikkerheten. 

Elektromagnetiske 

forstyrrelser på 

flynavigasjons-

installasjoner og GPS-

signaler 

Tiltakshaver må gjennom egen utredning forsikre seg om at de tekniske 

installasjonene i det nye hydrogenanlegget samt installasjon av andre 

elektromagnetiske støykilder i planområdet ikke vil forstyrre 

flynavigasjonsinstallasjoner og GPS-signaler 

på Bodø lufthavn.  

Havnivåstigning, stormflo 

og bølgepåvirkning 

Kai og terreng må etableres på kote +3,5 for å være sikret mot stormflo. 

Videre må det etableres en voll/kant, etc. knyttet til sikkerhet mot bølger i 

planområdets vestlige del, bygg omfattet av sikkerhetsklasse F2. 

Lokalstabilitet Endelige vurderinger og undersøkelser angående lokalstabilitet og 

fundamenteringsmetode for hydrogenanlegget på tomten, er på dette 

tidspunktet av arbeidet ikke ferdigstilt og konkludert. Det vil derfor bli utført 

geoteknisk detaljprosjektering i den neste fasen av prosjektet, herunder 

ytterligere undersøkelser knyttet til fundamenteringsmetode for anlegget. 

Brann/ eksplosjon  Gjennom planen etableres hensynsoner med tilhørende bestemmelser.  

I videre detaljprosjektering gjennomføre en beredskapsanalyse, herunder 

invitere lokale nødetater og Avinor med i arbeidet.  

Implementere ytterliggere risikoreduserende tiltak som identifiseres 

gjennom det videre arbeidet med fullstendig QRA for anlegget. 

Vurdere behov etablering av sikkerhetssone rundt fartøyet under bunkring, 

og evt. installere nye sjømerker i hovedleden slik at passerende båter vet 

hvor sonen går. 

Slokkevann Før igangsettelsestillatelse kan gis skal foreligge godkjente detaljplaner for 

kommunalteknisk anlegg, herunder dokumentasjon av tilstrekkelig vann til 

brannslukking. Dette må avklares i den videre detaljprosjekteringen, og 

nødvendige tiltak for å øke kapasiteten til området enten på ledningsnettet 

eller ved å etablere buffertank for brannvann på anlegget. I tillegg vil det 

være mulig å etablere sjøvann som en del av slukkeberedskapen, dette 
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må vurderes i brannkonsept for anlegget. Det bemerkes at dersom 

sjøvann skal inngå som en del av brannvannskapasiteten i området må 

det være i dialog med Salten Brann IKS og det må legges til rette for 

ivaretakelse av HMS for mannskaper ved bruk av sjøvann. 

Sårbare bygg Når det i de videre fasene skal gjennomføres beredskapsanalyser og 

etableres en beredskap knyttet til anlegget vil disse lokasjonen bli 

hensyntatt i det arbeidet. 

Belysning for anlegget Det bør vurderes å utarbeide en belysningsplan og krav om at lys på 

anlegget og på skip som ligger til kai skal være installert på en måte som 

hensyntar blendingsfare for flytrafikken til Bodø lufthavn. 

Skipstrafikk I de videre arbeidene vurdere behov for forbedret oppmerking av grunner 

utenfor Langstranda og en eventuell justering av lokasjon for de flytende 

merkene som i dag er satt opp etter ønske fra los som tar inn fartøyene til 

Nordland betong slik at disse ikke kommer i veien for manøvrering til/ fra 

GreenH sin kommende kai.  

Vurdere å gjennomføre en spesifikk risikovurdering av trafikkmønster til og 

fra kai og herunder identifisere behov for ytterligere tiltak.  

 

5.13 Rekkefølgebestemmelser 

Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

• Situasjonsplan 

• Godkjenning av kommunaltekniske planer 

• Ulempeplan 

• Samtykke fra DSB i henhold til forskrift om håndtering av farlig stoff for etablering av 

storulykkesvirksomhet (fase 1) 

• Tiltaksplan for håndtering av eventuell forurenset grunn 

• Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet 

• Dokumentasjon på tilstrekkelig brannvannsforsyning 

• Dokumentasjon på sikkerhet mot bølger 

• Dokumentasjon på inngått privatrettslig avtale knyttet til adkomster 

• Massebudsjett-/regnskap 

• Dokumentasjon/godkjenning av forhold knyttet til Bodø lufthavn 
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6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Det vises til oppsummeringer fra de enkelte konsekvensutredninger i kapittel 5. 

6.1 Overordnede rammer og planer 

Området er i både kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan avsatt til industri noe som 

videreføres i denne reguleringen. Disse planene har ikke utredet en eventuell etablering av hydrogenanlegg 

på området. Denne reguleringen oppdaterer gjeldende reguleringsplan slik at hydrogenanlegg som et tiltak 

som krever konsekvensutredning kan etableres i området. Som del av prosjektet for anlegget utredes også 

mulighetene for etablering av anlegg for utnyttelse av energistrømmer og restprodukter fra 

hydrogenproduksjon (varme og oksygen). Byggehøyder, utnyttingsgrad og øvrige krav videreføres fra 

gjeldende reguleringsplan. 

Planen vurderes videre å være i tråd med Fylkesplanen for Nordlands strategier for en bærekraftig 

arealplanlegging og de Statlige anbefalingene for samordnet areal- og transportplanlegging. 

Anlegget vil bidra til produksjon av en bærekraftig energibærer som bidrar til betydelig CO2 reduksjon. Økt 

produksjon av grønt hydrogen er et vesentlig tiltak for å nå de nasjonale målsettingene om kutt i 

klimagassutslipp og CO2 reduksjon innen 2030. 

6.2 Stedets karakter 

Planforslaget vurderes å ikke medføre noen nevneverdige konsekvenser ift. fjern- og nærvirkninger 

sammenlignet med det som allerede åpnes for i gjeldende reguleringsplan. Volum for bebyggelse er i tråd 

med omkringliggende bebyggelse. Bygninger og konstruksjoner skal, så langt det er mulig ift. funksjon og 

økonomiske rammer, tilpasses omgivelsene.  

6.3 Kulturminner 

Aktsomhets- og meldeplikt iht. kulturminneloven er innarbeidet i bestemmelsene.  

6.4 Trafikale forhold 

Det er dokumentert at planlagt tiltak ikke vil utfordre trafikksikkerheten eller trafikkavviklingen i området. 

Reguleringsplan er med på å tydeliggjøre adkomsten til utfyllingstomten på Langstranda. 

6.5 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planlagt utbygging vil medføre økte inntekter for Bodø kommune i form av skatter og avgifter. 

6.6 Interessemotsetninger 

I planarbeidet har en etterstrebet å ivareta de ulike innspillene som har kommet inn i løpet av planprosessen 

på best mulig måte. Det er ikke avdekket vesentlige interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet 

som innebærer at planforslaget ikke lar seg gjennomføre. Planforslaget med bestemmelser ivaretar hensyn 

til; grunnforhold (stabilitet og forurensning), støy, brann- og eksplosjonsfare, trafikksikkerhet og eksisterende 

infrastruktur. 

 

 

 

 



Detaljregulering hydrogenanlegg, Langstranda  
Plan ID: 2021011 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 01   Versjon: D04 

  

2022-05-12  |  Side 63 av 64 x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\5 arbeidsdokumenter\52 arealplan\plandokumenter\52105684 002-33 
planbeskrivelse hydrogenanlegg langstranda-d04.docx 

 

6.7 Bærekraft og folkehelse 

Bodø kommune har ambisiøse mål for bærekraftig utvikling av kommunen, som blant annet er nedfelt i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Også fra nasjonalt hold forventes det at samfunns- og arealplanleggingen er bærekraftig. I Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 er en av regjeringens forventninger at 

kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.  

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Målene gjelder for alle land, 

og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.  

FNs bærekraftsmål er utformet med tanke på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe 

klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og skal 

legges til grunn for planarbeidet. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som 

lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. 

For planarbeidet er 5 bærekraftsmål trukket fram som førende. 

 

Figur 36: FNs bærekraftsmål (kilde: FN-sambandet) 

Mål 8: fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for 

alle.  

Mål 9: bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til 

innovasjon  

Mål 11: gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige  

Mål 12: sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre  

Mål 13: handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 
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6.8 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen med tilhørende utredninger vil planforslaget 

etter forslagstillers vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Tiltaket er 

omfattende, men i tråd med overordnet plan og i et område som allerede er regulert til industri- og 

næringsvirksomhet. Planforslaget vurderes å bidra positivt til det grønne skiftet hvor økt hydrogenproduksjon 

er en del av strategien og det vil være med på å generere flere arbeidsplasser og bidra til positiv utvikling og 

videre økte inntekter for kommunen.  

 


