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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. «Storstuen» skal erstatte Aspmyra 
stadion, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på 
tribuneanlegget for fotballbanen. Det nye stadionet skal bli en ny «storstue» i Bodø hvor det skal legges til 
rette for bærekraft innen alle de 3 segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere 
flere andre aktører som Utdanning, håndballhall, ishall, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, 
lekeland, barnehage, privat tjenesteyting, kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og 
servering (restaurant, «food court», kantinedrift, catering etc.). Ambisjonen med bebyggelsen sin 
sammensetning er å oppnå en sirkulærøkonomisk drift gjennom avfalls- og varmegjenvinning, og 
idrettsspesifikke næringsvirksomheter. 

Grunnlaget for planarbeidet ligger i kommuneplanens arealdel 2022-2034, som ble vedtatt i bystyret til Bodø 
kommune 16.06.2022. Formålet som tillates er kombinert bebyggelse og anleggsformål derav 
underformålene består av næringsbebyggelse, offentlig eller privat tjenesteyting og idrettsanlegg. 
Reguleringsplanen foreslår samme formål, i tillegg til diverse samferdselsformål som kjøreveg, fortau, gang-/ 
sykkelveg og annen veggrunn.  

Planområdet ligger ca. 1,5 km fra Bodø sentrum, og er sentral i sin beliggenhet med tanke på tilgjengelighet 
for beboere i Bodø. Bodø flyplass ligger ca. 2,5 km i luftlinje fra planområdet. Arealet som skal utbygges 
heter Thalleåkeren, som er et jordbruksareal som avgrenses av samferdselsarealer; Bodøveien (riksveg 80), 
Thalleveien (kommunalveg 24700) og Kirkeveien (fylkesveg 834). Åkeren ligger som en buffer mellom 
hovedinnfartsåren til sentrum Bodøveien (riksveg 80) og boligområdet på nordsiden av Thalleveien. 
Utbyggingen vil beslaglegge hele tomten, og vil kreve flytting av matjorda. Det er utarbeidet en 
matjordhåndteringslan som identifiserer ny mottaker, prosess av flytting og behandling ved ny lokasjon.  

Med hensyn til tiltakets størrelse, omfang og påvirkning anses minimumskravet til medvirkning iht. plan- og 
bygningsloven som ikke tilfredsstillende og dekkende nok. Det er gjennomført ytterligere medvirkning iht. 
Veileder for medvirkning i planprosess utarbeidet av Regjeringen som grunnlag for medvirkningsprosessen i 
prosjektet. Det er avholdt folkemøter, nabomøter, design review (utvalg for vurdering av bygningstiltak) og 
ca. 300 diverse møter med blant annet berørte, interessenter, organisasjoner og idrettslag.  

Planforslaget legger opp til en fleksibilitet som gir spillerom for utvikling av ««storstuen»». Planområdet er to-
delt, der 1/3 av tomten (KBA2) er avsatt til etablering av idretts- og aktivitetsrelaterte tiltak, der det tillates 
inntil 13 000m2 BRA. De resterende 2/3 av tomten (KBA1) er definert som utbyggingsområde for selve 
«storstuen». Det åpnes for sammenlagt utbygging inntil 70 000m2 BRA, både for vertikalnivå 1 og 2. Den 
maksimale byggehøyden settes til kote +54 iht. Avinor sine høyderestriksjoner i forbindelse med utvidelsen 
av Bodø lufthavn. Det er flere elementer og krav som må hensyntas i forbindelse med utvikling av selve 
bygningsvolumet. Dette er blant annet støy fra Bodøveien, vind, overvannshåndtering, trafikkforhold, 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy, forhold til nordliggende bebyggelse og håndtering av matjord. 
Prosjektet legger opp til en fremtidsrettet parkeringsnorm som skal i prinsippet medføre en betydelig 
reduksjon i biltrafikk inn til planområdet. Hensikten er å utfordre Bodø sine innbyggere å benytte alternative 
fremkomstmidler. Infrastrukturen for myke trafikanter er godt lagt til rette i Bodø og rundt planområdet, samt 
at kollektivnettet i nærområdet byr på korte avstander fra holdeplasser til planområdet.  

Et tiltak av en slik størrelsesorden vil ha virkninger på flere ulike områder. Reguleringsplanen legger opp til at 
adkomst til planområdet kun skjer via Thalleveien. Det samme gjelder for kiss-n ride (avlastningssone) 
løsninger, som er foreslått lengst vest i Thalleveien. Bilbruken i Norge er særdeles høy, noe som medfører at 
flere foretrekker bil som fremkomstmiddel selv på korte distanser. Bodø Storstue legger opp til en 
maksgrense på parkering, samt begrenset adkomstmuligheter for biltrafikken. Hensikten er å fremprovosere 
en holdningsendring i Bodø der andre fremkomstmidler vurderes som mer aktuelle. Det foreligger en naturlig 
bekymring blant naboer / beboere nord for planområder, da kampdager medfører «villparkeringer» langs 
boliggater og andre umerkede parkeringsarealer. Det er vurdert at dette kan løses gjennom gode rutiner og 
godt samarbeid mellom Bodø/Glimt, kommunen og politiet under kampdager for å minimere sannsynligheten 
for slike utfall. I løpet av et år spilles det ca. 14-18 hjemmekamper, noe som tilsier at overnevnte situasjon 
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ikke reflekterer hverdagsdriften av anlegget. Ettersom kampdager ofte er på helg, og ofte søndager, vil det 
være ledige parkeringsplasser på næringsområdene sør for Bodøveien. Dette er et privatrettslig spørsmål 
når det gjelder tillatelser, men byr på en løsning for å redusere trafikken langs Thalleveien når det er 
arrangement på anlegget.  

Det er satt en høydebegrensning på kote + 54, som tilsier ca. 33 meter over bakkenivå. Virkningene ovenfor 
naboer på nordsiden av Thalleveien vil være delvis negative med tanke på solforhold og skygge. Bygget er 
plassert lengst øst på tomten for å sikre at minst mulig boliger blir berørt av byggets virkninger, men noen 
boenheter vil fortsatt bli berørt deler av året. Samtidig må en ta stilling tilgjengelig sollys i løpet av et år i 
Bodø. På grunn av den geografiske beliggenheten i nord, vil sommerhalvåret fortsatt gi gode solforhold. 
Vinterhalvåret gir en lavere liggende sol, som er mindre tilgjengelig på grunn av sørliggende fjellformasjoner 
som blokkerer solen til vanlig.  

Det er utført en konsekvensutredning for å vurdere landskapsvirkningene av et utbyggingstiltak på 
Thalleåkeren. Området vurderes å ha stor verdi for landskapet, da det er en del av et større åpent 
landbruksareal / kulturlandskap nært sentrum. Utgangspunktet for vurdering er enten utbygging eller ikke. 
Thalleåkeren er et åpent jorde i dag, og det er vurdert at all form for utbygging vil medføre en forringelse av 
området. Tiltaket medfører arealbeslag i Røndvikjordene. Storstua vil bli vesentlig større og høyere enn 
tilgrensende bebyggelse, og vil være synlig fra de nærmeste omgivelser, fra store deler av Rønvikjordene og 
med større avstand fra flere høyder og fjell rundt byen. Tiltaket vil for enkelte områder hindre utsikten mot 
Børvasstindan og fjellene i Bodømarka. Konsekvensene i forhold til beliggenhet er vurdert i egne 
utredninger, samtidig som lokasjonen er vurdert i forbindelse med kommuneplanens arealdel 2022-2034. 
Arealdelen ble vedtatt 16.06.2022 og gir grunnlaget for etablering av ««storstuen»» på Thalleåkeren.  

Thalleåkeren er i dag benyttet til jordbruk noe som krever flytting av matjord jf. kommuneplanens arealdel 
2022-2034 sine bestemmelser. Tilførselen av matjord vil forbedre dyrkingsforholdene på mottaksarealet 
betraktelig. Nydyrking av mottaksarealet vil medføre at det blir mulig å dyrke gras på området, i stedet for at 
det er et lite produktiv beite, som det er i dag. Graset skal brukes til vinterfôr til kyr, i forbindelse med 
produksjon av melk og kjøtt. Ettersom det i dag drives en lite intensiv drift på matjorda på Thalleåkeren, vil 
matjorda kunne produsere flere liter melk på de nye områdene på navn enn det de gjør i dag. 40 dekar gras 
vil grovt regnet kunne føre til produksjon av 40 000 liter melk i året. Konsekvensen av utbyggingen er at 
Thalleåkeren ikke lengere vil være et aktuelt landbruksareal i fremtiden, men matjorda vil bli flyttet til en 
egnet lokasjon hvor den kan benyttes videre til jordbruk.  
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1 Bakgrunn 
1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. «Storstuen» skal erstatte Aspmyra 
stadion, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på 
tribuneanlegget for fotballbanen. Stadion skal være i henhold til krav satt av FIFA og UEFA. Det nye 
stadionet skal bli en ny «storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for bærekraft innen alle de 3 
segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere flere andre aktører som Utdanning, 
håndballhall, ishall, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, omsorgsboliger 
(tjenesteyting), kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering (restaurant, Food 
Court, kantinedrift, catering etc.). Storstua skal ha mulighet til å gjennomføre europacup-kamper i fotball, 
konserter, e-sport arrangementer, messer, kongresser etc. Næringsformål og økonomisk bærekraft skal stå i 
like sterkt fokus om sosial bærekraft og energi/klimatiltak. Ambisjonen med bebyggelsen sin sammensetning 
er å oppnå en sirkulærøkonomisk drift gjennom avfalls- og varmegjenvinning, og idrettsspesifikke 
næringsvirksomheter.  

1.2 Forslagstiller, plankonsulent 
Rolle Firma 
Tiltakshaver og byggherre Glimtech AS (eier: Bodø/Glimt) 
Byggherrens representant Advansia  
Konsulent og prosjektering AFRY 
Konsulent og prosjektering Norconsult  
Arkitekt Gottlieb Paludan Arkitekts, Arkitektværelset, 

Norconsult 
 

1.3 Eierforhold  
Planområdet, som også er kjent som Thalleåkeren, er en del av Rønvikjordene. Planområdet er en del av 
eiendommen Bodin Gård, med gårds- og bruksnummer 38/1. Bodin Gård er eid av Norland fylkeskommune, 
og driftes av Bodin Samvirke. En stor andel av landbrukseiendommene nært Bodø sentrum hører til gårds- 
og bruksnummer 38/1. 

Nordland fylkeskommune og Glimtech har inngått avtale om overtakelse av grunnen til Glimtech. En av 
forutsetningene for overtakelsen er vedtak av reguleringsplanen.  

1.4 Tidligere vedtak i saken  
Bystyret i Bodø kommune vedtok kommuneplanens arealdel 2022-2034 16.06.2022, og fastsatt 
Thalleåkeren som aktuelt utbyggingsområde for Bodø storstue.. Rønvikåkeren har tidligere vært vurdert som 
aktuell, men etter innspill fra både innbyggere, bondelag og plan- og miljøutvalget ble det avslått. 
Administrasjonen foreslo Thalleåkeren som et mer aktuelt alternativ med hensyn til landbruksinteresser, 
samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging og sentralitet i forhold til Bodø sentrum.  

1.5 Utbyggingsavtaler 
Det er varslet oppstart av utbyggingsavtale, men prosessen knyttet til avtalen vil først igangsettes i 
forbindelse med byggesaken.  

1.6 Krav om konsekvensutredning 
I arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) for Bodø kommune (2022-2034) er det gjennomført en 
konsekvensutredning (KU) for Thalleåkeren. Konsekvensutredningen utredet en omdisponering av arealet 
fra offentlig og privat tjenesteyting til kombinert formål (tjenesteyting/ næring/ idrett) og LNFR. Planforslaget 
legger opp til formål som er i tråd med kommende KPA.  
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§6b. i konsekvensutredningsforskriften sier at reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er utredet i en 
tidligere plan, er unntatt KU-plikt etter vedlegg I. Konsekvensutredningen for arealdelen har vurdert området 
på et overordnet nivå, og ikke tiltaksnivå. Det må derfor vurderes om planlagte tiltak omfattes av 
konsekvensforskriftens vedlegg I eller II.  

Ut ifra dagens situasjon har man antatt at sammensetningen av alle tiltak/ tjenester / næringer vil overstige 
15 000m2 BRA. Reguleringsplanen vil derfor falle inn under vedlegg I (pkt. 24) i 
konsekvensutredningsforskriften:  

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privattjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 

Dette vil si at planen skal ha planprogram og konsekvensutredes jf. konsekvensutredningsforskriften §6b.  

Det ble avholdt oppstartsmøte med Bodø kommune fredag 18.03.2022 der vurdering av for 
konsekvensutredning med planprogram ble drøftet. Bodø kommune stiller seg bak vurderingene av krav om 
konsekvensutredninger. 

Det ble utarbeidet et planprogram som ble sendt ut i forbindelse med varsel om oppstart. Kommunen har 
vurdert at landskapsvirkningene måtte konsekvensutredes. Oversikt over fagutredninger som følger planen, 
og som er omtalt i planbeskrivelsen:  

Filnavn og ansvarlig konsulent Beskrivelse 
V01 – R-2022003_VA-rammeplan-AFRY On overordnet beskrivelse av vann og 

avløpssituasjonen rundt og i planområdet. 
V02 – R-2022003_Overvannsnotat (VA vedlegg) AFRY Beskrivelse av overvannsituasjonen. Vedlegg til VA-

rammeplanen.   
V03 – R-2022003_Støyutredning – Norconsult Utredning av støybildet på Thalleåkeren. Utredning 

tar utgangspunkt i produksjonsstøy fra dagens 
støykilder.  

V04 – R-2022003_Vindanalyse – Norconsult Analyse av vind rundt Thalleåkeren, og virkningene 
av støy med skisseprosjektet.  

V05 – R-2022003_KU Landskapsbilde – Norconsult Konsekvensutredning av virkningene Bodø/Glimt sin 
nye storstue på landskapsbildet.  

V06 – R-2022003_Matjordhåndteringsplan – Norconsult Plan for håndtering av eksisterende matjord på 
Thalleåkeren. Beskriver matjorden og 
mottakerarealet.  

V07 – R-2022003_Trafikkanalyse – Norconsult Analyse som beskriver dagens trafikksituasjon og 
fremtidig belastning ved etablering av «storstuen». 

V08 – R-2022003_Mobilitetsplan – AFRY Gjennomgang av mobilitetsløsninger rundt 
planområdet i dag, og anbefalinger for fremtiden ved 
etablering av «storstuen».  

V09 – R-2022003_Geoteknisk vurdering – Norconsult Tidligfase vurdering av grunnforholdene iht. NVE sin 
veileder Nr.1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.  

V10 – R-2022003_Stedsanalyse – Norconsult En analyse av Bodø som by, og Thalleåkeren som 
utbyggingsområde.  

V11 – R-2022003_Solstudie 23 juni – Norconsult Sol / skygge analyse med skisseprosjektet som 
utgangspunkt.  V12 – R-2022003_Solstudie 20.mars – Norconsult 

V13 – R-2022003_Miljøprogram - AFRY Fastsetter miljømålene som ligger til grunn for valg av 
tiltak gjennom hele oppdragets livsløp.  

V14 – R2022003_Vurdering av vindforhold og luftkvalitet – 
Asplan Viak 

Vurderer vindforhold og luftkvalitet i og rundt 
planområdet.  

V15 – R-2022003_Fase 1 undersøkelser, forurenset grunn – 
Norconsult 

Vurdering av forurensning i området og i grunnen.  

V16 - R-2022003_Økologistrategi og forbedring av biologisk 
mangfold-Norconsult 

Innvirkning på, og bevaring av og forsterking av 
biologisk mangfold på stedet. 
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2 Planstatus og rammebetingelser  
2.1 Overordnede planer  

 Fylkeskommunale planer  
Aktuelle fylkeskommunale planer og føringer er:  

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

• Handlingsplan for universell utforming (2018-2021)  
• Kilder for livskvalitet (2018-2025) 
• Fylkesplan (2013-2025) 
• Regionalt næringsprogram (2019-2022) 

 Kommuneplanens arealdel  
Bystyret i Bodø kommune vedtok kommuneplanens arealdel 2022-2034 
16.06.2022.ThalleåkerenThalleåkeren er avsatt til kombinert formål (tjenesteyting/næring/idrett) og LNFR. 
Foreslått reguleringsplan for Bodø storstue er i tråd med overordnet plan. 

 

Figur 2-1: Vedtatt arealdisponering i ny KPA 2022-2034. Kilde: Bodø kommune 

Grunnlaget for hvordan transportsystemet i Bodø skal utvikle seg i årene som kommer finnes i 
kommuneplanens arealdel 2022-2034, vedtatt 16.06.2022. Der er det fokus på at infrastruktur og mobilitet er 
viktig for å skape et godt liv for byens innbyggere. 

• Hovedveger skal gi god fremkommelighet for bil- og kollektivtrafikk, dette skal sikres gjennom en 
streng holdning til nye avkjørsler, vektlegging av planskilt kryssing og krav om gang/sykkelveg. 

• Kollektivtrafikk skal sikres god fremkommelighet, særlig i byutviklingsområdet.  
• Ca. 20 % av midlene i Bypakken Bodø skal brukes på gang- og sykkelvei, trafikksikkerhet og miljø. 
• Vekst i trafikk skal tas med miljøvennlige transportalternativ slik som kollektiv, gange, sykling 

Fokus på bærekraftig bylogistikkplan, som vil si hvordan gods distribueres rundt i byen. 
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Bilparkering 

Bodø kommune arbeider per nå med kommuneplanens arealdel, og i denne, som har vært ute til høring, 
ligger det nye bestemmelser for parkering. Ettersom Bodø Storstue ønsker en restriktiv parkeringsdekning, 
samt å være fremtidsrettet, benyttes de bestemmelser som er funnet i høringsutgaven. Parkeringskravene 
kan ses i Error! Reference source not found. I de nye bestemmelsene blir det også sagt at dersom det er 
gjennomført en analyse av parkeringsbehovet som utreder det reelle parkeringsbehovet, trenger man ikke å 
benytte seg av de gitte parkeringskravene. 

Tabell 2-1: Parkeringskrav for Bodø kommune, gitt av høringsutkast til ny arealplan. 

 

Ved å benytte disse kravene, er antall parkeringsplasser for bil og sykler beregnet for hvert 
formål/virksomhet ved Bodø Storstue, vist i Tabell 5-2. 

 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Bodø Bystyre oktober 2021, og skal være bodøsamfunnets 
felles, overordnede og helhetlige plan. Planen inneholder langsiktige mål og satsningsområder, gjennom 8 
satsingsområder fordelt på 3 hovedmål:  

1. Mennesket i sentrum – folk skaper byen. Trivsel trygghet og inkludering skal ligge til grunn. 
2. Smart og grønn – utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive 

bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn 
3. Motor i nord – Bodø skal være i førersetet for relasjonsbygging, og nærings- og samfunnsutvikling i 

nordområdene. 

 Kommunedelplan for sykkel 2018-2025 
Bodø kommune har utarbeidet en egen delplan for sykkel. Dette er en strategisk plan som inneholder 
handlingstiltak for årene fremover. Planen er delt i to: en planbeskrivelse og en del som beskriver 
sykkelløsninger og prinsipp for utforming. 

2.2 Gjeldende reguleringsplaner  
Planområdet berører og erstatter delvis flere reguleringsplaner (se 2.3 Tilgrensende planer), men i hovedsak 
er det Thalleåkeren som primær arealet. Kun ca. 40 % av Thalleåkeren er regulert, og omfattes av 
reguleringsplan «RV80-pars. Snippen/Skjæringa, planid. 1174 - vedtatt 15.06.1979», se Figur 2-2. Formålet 
med reguleringsplanen var å legge til rette for utbedring av riksveg 80 – Bodøveien i form av breddeutvidelse 
og rundkjøring, samt ivareta eksisterende formål langs Bodøveien som ble berørt av vegformålene.  
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Reguleringsplanen foreslo ingen arealbruksendring for Thalleåkeren, og videreførte landbruksformålet. 

 

Figur 2-2: Utsnitt fra vedtatt plankart for Snippen/Skjæringa, planid. 1174 - vedtatt 15.06.1979. Plangrense vist med rød 
stiplet linje.  

2.3 Tilgrensende planer  
Reguleringsplanen Rv 80 Thalleveien – Hunstadmoen planid. 1263 (vedtatt 17.02.2011) planla det nye 
vegnettet rundt planområdet (foruten Thalleveien). Bodøveien, Håloglandsgata og Kirkeveien er utbygd i tråd 
med reguleringsplanen, ferdigstilt i 2019.  

Plangrensen tar for seg sørligste delen av reguleringsplan Hovdejordet og Gjerdåsen planid. 1145 (vedtatt 
22.03.2001). Planen består i hovedsak av boligformål. Plangrensen til «storstuen» tar for seg gang- og 
sykkel, fortau og vegformål langs Thalleveien.  

Vest for Kirkeveien ligger Bodø Energi Fjernvarmeanlegget (Keiseren), som er regulert i reguleringsplanen 
Detaljregulering biobrenselanlegg Rønvikjordet planid. 1301 (vedtatt 12.09.2013).  
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Figur 2-3: Gjeldende reguleringsplaner arealformål. (Norkart AS, 2022) 

2.4 Temaplaner  
Aktuelle kommunale temaplaner, vedtekter og utredninger er:  

• Handlingsplan for kollektiv trafikk (2020-2023) 
• Klima- og energiplan (2019-2031) 
• Handlingsplan for trivsel og gode levekår (2018-2021) 
• Boligplan 2018-2021 
• Handlingsplan for parker og byrom 2020-2030 
• Strategisk næringsplan 2017-2021 

2.5 Statlige og nasjonale planretningslinjer / rammer / føringer  
Aktuelle statlige og regionale retningslinjer og føringer er:   

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (bærekraftig byutvikling) 
• Klima – og energiplanlegging 2018 (reduksjon av klimagassutslipp) 
• Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2014 (redusert transportbehov og tilgjengelighet for 

de som ikke disponerer bil) 
• Barn og unges interesser i planleggingen 2020 (mulighet for fysisk aktivitet, gode oppvekstsvilkår og 

trafikksikkerhet) 
• Støy i arealplanlegging (reduksjon av helseskader pga. støy) 
• Strategisk plan for jordvern i Nordland (2022-2025) 
• Jordloven (LOV-1995-05-12-23)  

Planid 1145 

Planid 1301 

Planid 1263 
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2.6 BREEAM communities  
Reguleringsplanen vil stille krav som går utover plan- og bygningsloven sine minstekrav. Bestemmelsene 
styres i hovedsak av kravene stilt i BREEAM Communities sine kriterier. BREEAM Communities har 6 
kategorier som blir vektet gjennom 40 ulike dokumenterte emner. 

BREEAM communities er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, 
sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Dette innebærer blant annet økte krav til 
forankring i samfunnet og av brukere av tiltaket ut over hva som kreves gjennom plan- og bygningsloven. 
Resultatet av disse prosessene vil bidra til at prosjektet går ut over målkravene som er fastsatt i Plan og 
bygningsloven, gjennomgå grundigere medvirkningsprosesser og flere utredninger enn minstekravet til 
vanlig reguleringsprosesser. To hovedelementer som gjør BREEAM communities fordelaktig i forhold til den 
norske planprosessen er: 

1) at den tvinger frem mer tverrfaglig planlegging tidligere i prosessen. Denne innebærer ofte 
utredninger og analyser i tidlig fase.  

2) Legger opp til en parallell prosess mellom reguleringsplan og prosjektering. Intensjonen er å sikre et 
forutsigbart sluttresultat ved vedtak av plan.  

For å kunne oppnå Outstanding klassifisering i BREEAM Communities sertifiseringen stilles det 
kvalitetsmessige krav til planlegging og valg som går utover plan- og bygningsloven. Dette innebærer at man 

må vise til hvordan man kan oppnå et minst 
mulig CO2 avtrykk for byggets konstruksjon 
gjennom blant annet gjenbruk av materialer, 
byggets utforming, romfordeling innenfor 
bygningskroppen, bruk av alternative 
energikilder (bl.a. solcellepanel, fjernvarme, 
varmegjenvinning) og grønne elementer på og 
rundt bygget.  

Resultatet av prosessen knyttet til BREEAM 
communities er å få en total score basert på 
prosjektets bærekraft i et større sammenheng 
enn kun planområdet. Det gis poeng basert på 
innfrielse av krav som stilles av 
sertifiseringssystemet til BREEAM.  

For sosial bærekraft legger man opp til å bidra 
innen sosial demografi, der det vektlegges opp 
mot inkludering via kultur og idrett. Anlegget skal 
inkludere bredt gjennom flere generasjoner som  
barn og unge, og  eldre (omsorg + boliger). I 
tillegg vil Bodø Storstue romme FK Bodø/Glimts 
samfunnsansvar, som for eksempel Glimtvis 
(gatelag som ettervern), et separat gatelag for 

mennesker i aktiv rus som tilbys rusfri timer gjennom fotballaktivitet, Stjerneligalag (fotball for barn med 
funksjonsnedsettelser), ungdomskafé og videreutvikling av flere tilbud.»   

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

1. Material- og CO2 reduksjon i bærende konstruksjoner 
2. CO2 og klimabesparende betongkonstruksjoner 
3. Energikonsept 
4. Ombrukskonsept 

Figur 2-4: Kategorier og vekting: Kilde:Romriss.no 
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Det benyttes1 stk. ZEN (zero emission neighbourhoods)1 case for å integrere forskning opp mot løsninger 
som kan gagne den nye byen og utviklingen for «Ny by - Ny flyplass»: 

• Energilogistikk – basert på konseptet som også er part av prosjektet jf. BREEAM Communities, og 
angitt i Energikonsept over  

• Hvordan sikre og øke stedskvaliteter 

2.7 Forhold til FNs bærekraftsmål  
FNs 17 klimamål danner grunnlaget for ambisjonene i prosjektet. Det gjøres en rekke tiltak for å oppnå 
bærekraftige løsninger innenfor «økonomi», «sosiale forhold» og «klima og miljø» i tråd med FNs 
bærekraftsmål og Parisavtalen (FN, 2015).  

 

 
1 https://fmezen.no  

https://fmezen.no/
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3 Planprosessen 
3.1 Varsel om oppstart med planprogram 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Bodø kommune 18.03.2022, der ny planavgrensning og behov for 
planprogram ble avklart.  

Planprogram som ble sendt på offentlig ettersyn i forbindelse 
med varsel om oppstart 01.04.2022. Innspills periode ble satt 
til 7 uker, fra 01.04.2022 – 20.05.2022.  

Fastsetting av planprogram 

Planprogrammet ble fastsatt administrativt av Bodø 
kommune 29.08.2022.  

3.2 Medvirkningsprosess  
Med hensyn til tiltakets størrelse, omfang og påvirkning 
anses minimumskravet til medvirkning iht. plan- og 
bygningsloven som ikke tilfredsstillende og dekkende nok. 
Det er gjennomført ytterligere medvirkning iht. Veileder for 
medvirkning i planprosess utarbeidet av Regjeringen som 
grunnlag for medvirkningsprosessen i prosjektet.  

Folkemøte 

I forbindelse med prosessen for Bodø Storstue, ble det 
avholdt et åpent folkemøte 04.04.2022 der ca. 25 møtte opp 
fysisk, og ca. 1000 digitalt. Hovedtemaene var: 

• Interesse for bruk 
• Matjord og urbant landbruk 
• Mat- og restaurantkonsept  
• Åpen post 

Nabomøte 

14.06.2022 ble det avholdt nabomøte for de som bor på 
nordsiden av Thalleveien. Formålet med møtet var å 
informere beboere om reguleringsprosessen, samt vise 
tidlige skisser/ illustrasjoner av bygningskroppen som 
planlegges på tomten.  

Hovedtemaene som ble diskutert var blant annet høyder, 
størrelse, plassering og orientering, parkering, trafikk, 
sol/skygge og vindforhold.  

Annen medvirkning 

I tillegg til nabomøter og folkemøter har det blitt avholdt ca. 
300 møter med ulike grupper og organisasjoner. Dette 
innebærer møter med blant annet leietakere, investorer, 
idrettslag, næringslivet og diverse organisasjoner.  

Figur 3-1: Annonse fra Avis Nordland lørdag 
2.april 2022 
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3.3 Innkomne innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram 
Til varsel om oppstart og høring av planprogram ble det mottatt 15 høringsinnspill. En utfyllende 
gjennomgang av innspillende og hvordan disse er behandlet i reguleringsplanen er vedlagt 
plandokumentene «R-2022003_Merknadsbehandling».  

Et gjengående tema var ivaretakelse og behandling av matjorda på Thalleåkeren. Det er sterke meninger 
rundt nedbygging av matjord i Norge, og et ønske om å ivareta den som fortsatt er tilgjengelig.  

De trafikale forholdene langs Thalleveien og Kirkeveien har blitt vektlagt som viktige temaer å vurdere i 
forbindelse med «storstuen». Både vegeier og berørte naboer ønsker å forsikre seg at dagens situasjon ikke 
forverres betraktelig.  
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
4.1 Beliggenhet  
Planområdet ligger ca. 1,5 km fra Bodø sentrum, og er sentral i sin beliggenhet med tanke på tilgjengelighet 
for beboere i Bodø. Bodø flyplass ligger ca. 2,5 km i luftlinje fra planområdet. Thalleåkeren ligger i 
krysningen mellom boligbebyggelse, næringsområder og landbruksområder (Fig.13). Man kan si at området 
ligger akkurat på utsiden av Bodø sentrum. Snittet nedenfor viser strukturen i Bodø som strekker seg fra 
Bodømarka til havet. 

      

 

Figur 4-1: Prinsippsnitt der prosjektområdet er markert med rund, stipla linje mellom infrastruktur, bolig og 
jordbruksområder. Bilder fra øverst til venstre: utsikt nordover mot Sjukhatten nasjonalpark, rundkjøring ved RV80, Bodø 
sentrum, Bodømarka, jordbrukslandskap ved Vågønes, Bodø havn. 

Prosjektområdet er både sentrumsnært og lett tilgjengelig for folk som kommer langveisfra. Samtidig har 
området en unik beliggenhet tett på naturen og Rønvikjordene. Tilgjengelighet er viktig, både i form av 
universell og inkluderende utforming og i aktivitetene som tilbys.   
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4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
Thalleåkeren er et jordbruksareal som avgrenses av samferdselsarealer; Bodøveien (riksveg 80), 
Thalleveien (kommunalveg 24700) og Kirkeveien (fylkesveg 834). Åkeren ligger som en buffer mellom 
hovedinnfartsåren til sentrum Bodøveien (riksveg 80) og boligområdet på nordsiden av Thalleveien.  

Det er variert bebyggelse rundt Thalleåkeren. Langs Kirkeveien består bygningene hovedsakelig av 
industribebyggelse. Langs Thalleveien er det relativ høy boligbebyggelse, med bygninger på mellom 2 og 8 
etasje. Bebyggelsen danner ikke et tydelig fasadeliv mot veiene, og karakteren av området kan oppleves 
som et typisk forstads område. Langs Riksvei 80 består bebyggelsen av utadrettet og bilbasert næring samt 
kontorbebyggelse. Den bilbaserte næringa består av lavere bebyggelse på en til to etasjer med unntak av 
Hent AS sitt bygg ved Bodø / Thalleveien rundkjøringen som skiller seg ut med sine seks etasjer. 

Figur 4-2: Beliggenhet sentralt på Bodøhalvhøya 
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Figur 4-3:  Eksisterende bebyggelse. Kilde: Stedsanalyse - Norconsult 24-05-2022 

 

4.3 Landskap  
Topografien innenfor planområdet og området rundt er tilnærmet flatt. Sør for planområdet er det noen 
mindre terrengformasjoner. Mot nord og nordøst stiger terrenget mot Bodømarka.  

 

Figur 4-3: Thalleåkeren sett fra sørvest. (Kilde: Kommunekart 3D 20.05.2022) 

Thalleåkeren 

Keiseren 

Tyskerhaugene 
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Thalleåkeren er den delen av Rønvikjordene som ligger nærmest Bodø sentrum. Dette kulturlandskapet har 
blitt benyttet til landbruk gjennom mange generasjoner, og har ligget tilnærmet urørt gjennom hele 
sentrumsutviklinga.   

Figur 4-4: Blågrønne strukturer og jordbruksområder nær prosjektområdet. (Kilde: Stedsanalyse fra Norconsult AS 
20.05.2022) 

 

Bilde 4-1: Thalleåkeren sett fra Tyskerhaugene. (Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 
 

Fra planområdet er det fin utsikt mot fjellene i Bodømarka i nord og nordøst og fra deler av området er det 
flott utsikt mot Børvasstindan, se bilder under. 

Prosjektområde 

Thalleåkeren Keiseren Thalleveien 9-11 
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Bilde 4.2: Fra åkeren og Bodøveien er det utsikt mot fjellene i Bodømarka. (Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 
03.05.2022) 

 

Bilde 4-3: Keiseren og Børvasstindan sett fra Thalleveien. (Foto: Norconsult AS v/ Marte B. Andressen 01.04.2022) 

4.4 Lokalklima  
Det er utført en vindanalyse av området. Under er en oppsummering av de viktigste punktene knyttet til 
lokalklima. For en detaljert gjennomgang, henvises det til V04 – 2022003_Vindanalyse» utarbeidet av 
Norconsult 03-06-2022.  

Den fremherskende vindretningen i området er fra øst (Ø) til øst-sørøst (ØSØ). Både på sommeren og på 
vinteren er det vind fra øst som er dominant – men dette er ikke et entydig bilde, vind fra andre retninger 
forekommer hele året. Man kan se at vind fra vest-sørvest oppstår oftere enn andre ikke-nevnte retninger og 
at det veldig sjelden er vind fra nordlige og sørlige retninger. 

Vindroser for området er vist i Figur 4-4 og Figur 4-5. Figurene viser statistisk fordeling av vindretninger som 
prosentvise andeler av tiden det blåser fra ulike retninger. I disse figurene er statistikken også delt etter 
vinter- og sommerhalvår.  

Keiseren 
Thalleveien 9-11 
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Figur 4-4: Vindrose over året. 

 

 
Figur 4-5: Vindrose, delt i hhv. vinter- og sommerhalvår. 

Gjennomsnittlig vindhastighet over hele året er på 6,3 m/s (Tabell 4-1). Dette er en relativt høy middelvind, 
og kan f.eks. sammenlignes med 2,7 m/s for Oslo.  

I inndelingen i Tabell 4-2 ser man at det blåser hyppigst med styrke mellom 6 – 10 m/s (47 % av året). Vind 
med hastighet mellom 1 – 5 m/s oppstår ca. 35 % av året, og det er relativt sjeldent «vindstille» 
(vindhastighet < 1 m/s).  

De sterkeste vindhastighetene (opptil 16 – 20 m/s) inntreffer også sjeldent (1,9 % av året), og som regel ved 
vind fra vest og øst på vinterstid. 

Vindhastighetene det refereres til i meteorologisk data er vind i vanlig referansehøyde, 10 meter over 
bakken. Vindstatistikken er basert på data for perioden 1957-2016 fra Meteorologisk institutts målestasjon 
ca. 2,0 km fra planområdet. Vindretning på et sted påvirkes av det lokale terrenget, og forholdene i det 
aktuelle området vil kunne avvike noe fra dataene fra Bodø lufthavn. Det anses derimot ikke å være noen 
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forhold eller terreng som tyder på at det vil være store forskjeller mellom målestasjonen og planområdet. 
Vindstatistikken anses dermed som gjeldende for planområdet. 

Tabell 4-1:  Observert middelvind over året. 

Meteorologisk stasjon Observert middelvind (m/s) 
Bodø lufthavn 6,3 

 

Tabell 4-2: Andel av året ulike vindhastigheter forekommer, inndelt. 

Meteorologisk stasjon Hastighet (m/s) Andel av tid (%) 
Bodø lufthavn <1 3,58 

 1 - 5 34,74 
 6 - 10 46,74 
 11 - 15 12,89 
 16 - 20 1,89 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i rundt Thalleåkeren. Nordland fylkeskommune har uttalt følgende 
om Thalleåkeren (30.03.2022):  

«Det er ingen kjente, arkeologiske kulturminner på Thalleåkeren. I 2009 gjennomførte fylkes-
kommunen en arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for Rv 80 Hunstadmoen – 
Thallekrysset. Det ble gravd en liten søkesjakt helt i sørenden av Thalleåkeren, uten at det ble påvist 
gamle kulturspor. Jordsmonnkart viser ufullstendig til svært dårlig drenerte strand-avsetninger, som 
ikke har egnet seg for tidlig jordbruk. På historiske flybilder ses ingen vekstspor som kan indikere 
overpløyde, arkeologiske kulturminner. 

Konklusjonen er at Nordland fylkeskommune ikke vil ha behov for å gjennomføre en arkeologisk 
registrering på Thalleåkeren som ledd i behandlingen av den kommende reguleringsplanen.» 

4.6 Rekreasjonsområder / uteoppholdsarealer 
Hele Thalleåkeren er en form for grønnstruktur, men ettersom den har vært driftet som et jordbruksareal har 
tilgjengeligheten for annen form for aktivitet vært begrenset. Området er også preget av høyt støynivå fra 
Bodøveien og Kirkeveien, og mangel på støyskjermede tiltak langs vegen har gjort at Thalleåkeren ikke er et 
naturlig oppholdssted. De klimatiske forholdene i Bodø sterke vindkast og ustabilt vær, og arealet gir ingen 
naturlig skjerming fra disse. Det er heller ikke etablert sikkerhetstiltak mot kjørevegene som gjerder eller 
voller, som begrenser potensiale for gjenstander brukt i forbindelse med aktiviteter kommer i konflikt med 
trafikken. 500 m vest for planområdet ligger Rensåsparken som er et mer skjermet og tilrettelagt grøntareal 
til bruk og opphold. Det er også godt tilrettelagt med grønnstrukturer nord for planområdet som er mer egnet 
for utendørs aktivitet enn Thalleåkeren er i dag.  
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Figur 4-6: Registrerte friluftsområder i området 

4.7 Landbruk & naturressurser 

 Landbruk 
Det er utarbeidet en matjordhåndteringsplan som er vedlegg til plansaken «V0x_R-
2022003_Matjordhåndteringsplan – Norconsult».  

Arealet med matjord i planområdet er omtrent 38,5 dekar (NIBIO Kilden). Jordbruksarealet er fulldyrka og har 
vært aktivt drevet i minst 100 år. Ved hjelp av jordprøvetakinger blir tykkelsen på matjordlaget anslått til å 
være i gjennomsnitt 40 cm. Under laget med organisk jord og torv er det et lag med finkornet sand og 
kompakt silt. Dette laget er tydelig fra omtrent 50 cm dybde. I den vestre delen av åkeren er det et område 
hvor laget med torvjord er minst 1 meter dypt. 

Generelt sett består jorda på Thalleåkeren av et 30-40 cm tjukt lag med moldrike masser. Der i noen 
områder mye moldrik finsand, og i andre områder tilnærmet rent torvjord. Under laget med organisk jord og 
torv er det et lag med finkornet sand og kompakt silt. Dette laget er tydelig fra omtrent 50 cm dybde. I den 
vestre delen av åkeren er det et område hvor laget med torvjord er minst 1 meter dypt. 
 
Store deler av Thalleåkeren er dårlig drenert, og dette kan være en årsak til at området fremstår som lite 
produktivt med dagens drift. Den dårlige dreneringen sammen med det høye moldinnholdet i det øvre 
jordlaget, over tette underliggende masser under, har sannsynligvis ført til at det har oppstått kjøreskader på 
åkeren i forbindelse med drift av jorda. 

Mattilsynet region nord har bekreftet at det ikke er påvist hverken floghavre eller potetcystenematode i Bodø 
kommune. 

 Naturmangfold 
Viser til «V16 -R-2022003_Økologistrategi og forbedring av biologisk mangfold – Norconsult» for detaljert 
beskrivelse.  

Det aktuelle planområdet (Thalleåkeren) benyttes i dag til jordbruk, noe som medfører at naturmangfoldet på 
tomten anses som lavt sammenlignet med naturlige habitater. Noen rødlistede fuglearter er observert på 
tomten (Artsdatabanken, 2022), som fiskemåke (sårbar – VU), og de nær truete (NT) artene stær og 
gråspurv. I tillegg benytter flere andre arter tomten som et område for fødesøk. Tomten ligger i den vestlige 
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delen av kulturlandskapet øst for Bodø sentrum. Kulturlandskapsområdet har stor betydning for det lokale 
fuglelivet, da spesielt som området for fødesøk og hekkeområde for de rødlistede artene vipe (kritisk truet – 
CR) og storspove (sterkt truet – EN). Thalleåkeren ligger helt i utkanten av kulturlandskapsområdet øst for 
Bodø sentrum, og de viktigste områdene for vipe og storspove er sannsynligvis de fuktigere, åpne områdene 
sentralt i jordbrukslandskapet. Kulturlandskapet øst for Bodø sentrum blir også brukt av fugler på trekk, og 
kan være spesielt viktig om våren. 

Det er i Artskart per 27.04.2022 observasjoner av fremmedarten tromsøpalme på noen punkter langs 
ytterkanten av planområdet. Den er registrert som en fremmed art med høy risiko iht. Fremmedartlista 
(2018).2 Det er ikke gjort kartlegging av fremmede arter i forbindelse med denne reguleringsplanen, men det 
er planlagt gjennomført i løpet av sommeren 2022. Ettersom planområdet ligger nærme både byen og andre 
jordbruksområder, og det har vært anleggsarbeider rundt planområdet i flere omganger, er det stor 
sannsynlighet for at det er flere forekomster av fremmede plantearter som vil måtte håndteres i planområdet. 

4.8 Naturressurser 
. Bodø Energi Fjernvarmeanlegg (Keiseren) på østsiden av Kirkeveien produserer fjernvarme, gjennom å 
gjenvinne allerede produsert energi / eksisterende energikilder til oppvarming av fjernvarmevannet og 
grunnvarme.  

4.9 Økosystemtjenester 
Økosystemtjenester (alle goder eller tjenester vi får fra naturen) er delt inn i fire hovedkategorier i henhold til 
en rapport gjort for Oslo kommune (Oslo kommune, 2014) slik som vist i Figur 4-7. De ulike 
økosystemtjenestene og betydningen av disse vil veies opp mot hverandre for å vurdere om ny Storstue 
bidrar til å øke tilbudet av økosystemtjenester for det aktuelle området. 

 
2 https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018  

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
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Figur 4-7 De fire hovedkategoriene av økosystemtjenester (Oslo kommune, 2014) 

Arealet tilbyr i dag følgende tjenester: 

Nå-situasjon 
Grunnleggende livsprosesser 

Arealet er med på å fordrøye overvann 
 

Forsynende tjenester 
Arealet benyttes til produksjon av fôr for kyr.  
 

Regulerende tjenester 
Drift av jordsmonn er med på å ivareta verdien av arealet.  

Opplevelses og -kunnskapstjenester 
Jordbrukslandskap som en del av stedsidentiteten. 

 

4.10 Trafikkforhold  
Det er utarbeidet både trafikkanalyse og mobilitetsanalyse for å identifisere de trafikale forholdene i området.  

• V07 – R-2022003_Trafikkanalyse – Norconsult  
• V08 – R-2022003_Mobilitetsplan - AFRY 

 Kjøreadkomst landbruksareal 
Det er ikke etablert en fast landbruksadkomst til Thalleåkeren. Traktorer og andre jordbruksmaskiner kjører 
inn på åkeren fra nordøstre hjørne i krysset mellom Thalleveien og Kirkeveien før bommen.   
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 Vegsystem 
Riksveg 80 – Bodøveien 

Riksvei 80 er hovedadkomst for Bodø. Fram til rundkjøringen mot Thalleveien er Rv. 80 utvidet og 
oppgradert med 4 kjørefelt, tunnel, samt sykkelvei med fortau fra Hunstad. En strekning på omtrent 6,3 km. 
Veien ble ferdigstilt i 2019, med byggestart i 2015. Det er planskilte kryssingssteder for myke trafikanter 
langs denne strekning, med to slike kryssingssteder i hver ende av planområdet. Rv. 80 har fartsgrense 80 
km/t gjennom tunnelen, før det blir 60 km/t forbi planområdet og 50 km/t siste strekning ned mot sentrum. 

Rv. 80 forbi området ble ifølge reguleringsplanen (Statens Vegvesen, 2011) dimensjonert ut ifra en framtidig 
beregnet ÅDT på 14500 forbi planområdet i 2035 og ble dermed dimensjonert etter vegklasse S6 i den 
daværende vegnormen (Statens Vegvesen, 2008). Denne dimensjoneringsklassen gjaldt for stamveger og 
andre hovedveger med ÅDT over 12000 og fartsgrense 60 km/t. 

Kirkeveien 

Kirkeveien fungerer som hovedvei fra Rv. 80 og nordover. Denne veien kobler fungerer som samlevei for 
boligområdene nord i Bodø, samt gjennomkjøring videre nordover. Dette er dermed en viktig forbindelse for 
nordre del av Bodø. Strekningen går gjennom boligområder og har derfor 30 km/t forbi planområdet og 
videre nordover. Dette går over til 50 km/t etter X-krysset ved Rønvikveien. Det er sykkelfelt i begge retning 
og stort sett tosidig fortau. Gangkryssinger gjøres i plan i form av gangfelt. Det er også etablert fartshumper 
for å holde fartsnivået nede.  

Thalleveien  

Thalleveien er en mindre vei og er av lavere kvalitet, skiltet som 30-sone. Denne veien er nå stengt med 
bom mot Kirkeveien, men kollektivtrafikk har gjennomkjøring. Thalleveien er utenom dette kun brukt som 
adkomst til boligområdet nord for Thalleåkeren. Langs strekningen ligger det en busslomme i hver retning 
med tilhørende fortau. På nordsiden av veien ligger det i vest et fortau som midt på strekningen går over til 
gang- og sykkelvei i øst. Fortauet er koblet til en undergang under Rv. 80 og er en viktig forbindelse for myke 
trafikanter som reiser mellom arbeidsplass og bolig. Thalleveien krysser Kirkeveien i et X-kryss og fortsetter 
nordover.  

Hålogalandsgata  

Sør for planområdet ligger Hålogalandsgata. Dette er en viktig forbindelse for boligområdene, 
handelsarealene og sentrum mot sørvest. Gaten har fartsgrense 40 km/t, og det er fortau på begge sider. 
Kjørebanen er delt opp av midtrabatt med trær. Hålogalandsgata krysser Rv. 80 med bru. Her er det 
sykkelvei med fortau. 

 Trafikkmengde 
Thalleåkeren skaper ingen trafikk i dagens situasjon.  Dagens trafikkmengder samt eldre registreringer i 
omkringliggende vegnett er vist i Figur 4-8:  
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Figur 4-8: Dagens trafikkmengder rundt planområdet. 

Rett sørvest for planområdet har Statens vegvesen er kontinuerlig tellepunkt i «Thallekrysset» (for tabeller 
og analyser henvises det til trafikkanalysen). Trafikkmengdene der har gått noe ned de siste årene etter at 
Bodøtunellen åpent opp. Det skyldes nok delvis Coivd-19, men også bedre kryssutforminger ved Stormyra 
som muligens gjør at flere velger andre kjøreruter inn mot byen via Olav V gate og Hålogalandsgata. I løpet 
av uken er det typisk en døgntrafikk på ca. 11000 på hverdager og 6-8000 i helgene. Over døgnet er det to 
klare topper med mest trafikk mellom 07:00 og 08:00 og 15:00 og 16:00. Retninger på trafikken er veldig 
rushtidsavhengig med ca. 3/4 av trafikken nordvestover inn i byen i morgenrushet og ca. 2/3 av trafikken 
sørøstover ut av byen i ettermiddagsrushet. Ut ifra figurene kan man se at trafikkmengdene er betydelig 
lavere i helgene og på kveldstid når Bodø/Glimt spiller sine hjemmekamper. 

Dagens stadion på Aspmyra har nylig blitt noe utvidet og har per dags dato en kapasitet på 8 270 seter 
(NRK, 2022). I 2019 som var siste fulle sesong før Covid-19 pandemien var gjennomsnittlig tilskuertall på 
3340 med en variasjon på mellom 2777 og 4248 (NTB, 2022). 

Ordinære seriekamper pleier (per 2022) å være på søndag eller lørdag kveld med kampstart 18:00 eller 
17:00. Men det kan også være kamper i midtuken. Europacupkamper pleier å spilles torsdager med 
kampstart 19:00 eller 21:00. 

 Trafikksituasjon ved rundkjøring Bodøveien – Thalleveien 
Det ble gjennomført en trafikktelling i Thallekrysset fredag 1. april 2022 mellom 15:00 og 16:30. Denne 
trafikktellinger ble utført i ettermiddagsrushet som har de høyeste trafikkmengdene og erfaringsmessig er 
dimensjonerende for trafikken i Bodø. Tellingen ble utført ved hjelp av videoutstyr og programmet 
Goodvision som teller og kategoriserer kjøretøyene ved hjelp av kunstig intelligens. 
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Figur 4-9: Tall fra trafikktellingen 1. april 2022. Tungtrafikkandel i parentes. Røde tall er hentet fra vegvesenets tellepunkt 
i Thallekrysset og er brukt for å verifisere kvaliteten på tellingene. For tellepunktet er tungtrafikk definert som alle kjøretøy 
lenge. 

 Trafikkavvikling  
Rv. 80 forbi planområdet er i utgangspunktet dimensjonert for trafikkmengder fra 12-20000 så det bør 
forventes god trafikkavvikling her. Rundkjøringen i Thallekrysset er stor og har to brede sirkulasjonsfelt og 
dermed også god kapasitet.  

Det er også gjort befaringer i rushtiden og i forbindelse med trafikktellingene og ikke observert noen 
avviklingsproblemer i krysset. Under trafikktellingen var det god flyt for trafikken fra alle adkomster og de 
fleste kjøretøyer kunne kjøre ut i krysset uten å vente. De største trafikkmengdene er langs Rv.80 fra vest 
mot øst, og det førte til at trafikken i Sandhorngata av og til måtte vente litt, men de observerte køene ble 
ikke på mer enn 2-3 kjøretøyer. Et problem som ble observert var at det i perioder sto kø i Sandhorngata mot 
sørvest som ventet på å svinge inn til Rema 1000 som har avkjørsel ca. 40 m sørvest for rundkjøringen. 
Dette førte i dagens situasjon ikke til noe tilbakeblokkeringer til rundkjøringen, men kan med tiden føre til 
utfordringer dersom trafikken i Sandhorngata øker. 

 Sykkeltrafikk  
En reisevaneundersøkelse fra 2013-2014 viser at sykkelandelen i Bodø er på 9 prosent totalt. Sykkelandelen 
er høyest i Rønvik, Sentrum og Mørkved, mens den er lavest i de ytre områdene av kommunen (Bodø 
Kommune, 2018). Figur 4-14 Error! Reference source not found. viser sykkelturer med antall passeringer 
på utvalgte punkter i sentrum. De nærmeste punktene til planområdet viser at det er et høyt antall syklende i 
området. Blant annet er det 377 syklende per dag i Kirkegata, og 488 syklende per dag langs Rv. 80. 

I planområdet er det etablert både sykkelfelt og sykkelveg med fortau, som anses som trafikksikre løsninger. 
Langs Hålogalandsgata er det sykkelveg med fortau, og i Kirkegata er det sykkelfelt. Langs Thalleveien er 
det kun gang- og sykkelveg, her må syklende enten sykle med gående eller i blandet trafikk. Sykling i 
blandet trafikk vurderes som en god løsning i gater med lite trafikk (<4000 ÅDT) (Statens vegvesen, 2014). 
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 Ulykkessituasjon  
Rv. 80 forbi Thalleåkeren ble bygget mellom 2015 og 2019, og det har etter dette ikke skjedd noen 
trafikkulykker på veien. Under bygging og på gamle Rv. 80 var det flere ulykker, men på grunn av helt nytt 
veisystem er disse ulykkene ikke representativt for dagens situasjon og tas derfor ikke med. 

Langs adkomstveiene til Thalleåkeren har det skjedd flere ulykker de siste 10 årene, hvorpå flere ulykker 
involverer myke trafikanter.  

 Parkering  
Det er i dag ingen parkering på Thalleåkeren eller i Thalleveien, men det er mulighet for gateparkering langs 
Ragnar Schjølbergs vei og Nils Friis vei samt flere av gatene nord for planområdet. På andre siden av RV.80 
ved Stormyra er det mange parkeringsområder i forbindelse med butikker, bilforretninger og kjøpesentre. I 
tillegg er det en del gateparkering i boligområdene (se Figur 4-10).  

Parkeringsanlegget til City Nord er det største i nærheten av planområdet. Med 1300 parkeringsplasser og 3 
timer gratis parkering, er dette er mye benyttet anlegg (City Nord, 2022). Innenfor åpningstidene er 
belastningen relativt høy, og spesielt på ettermiddager og på lørdager er det få ledige plasser. Åpningstidene 
er fra 10-21 i ukedagene og 10-19 på lørdager.  

Nordlandshallen har 240 parkeringsplasser (Bodø Spektrum, 2022). Det er også noen plasser som er 
reservert til Bodø legevakt, som ligger i samme bygg. Hallen har en kapasitet på 5200 personer og 
parkeringsplassene i området kan derfor fylles godt opp under arrangementer. 

 

 

Figur 4-10: Eksisterende parkeringsområder uten eksplisitt forbud og gateparkering rundt planområdet. (bakgrunnskart 
fra Statens Kartverk). 
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4.11 Mobilitet 
Det er utarbeidet en egen mobilitetsplan i forbindelse med reguleringsplanen. Planen beskriver dagens 
situasjon samt fysiske og organisatoriske tiltak som vil sikre god fremkommelighet for miljøvennlige 
transportalternativ som kollektivtransport, gange og sykkel.  Den belyser også tiltak som redusere behov og 
ønske for bilbruk til og fra fremtidige Bodø/Glimt stadion på Thalleåkeren. Kapittelet vil gi en oppsummering 
av hovedpunktene i planen. For en detaljert gjennomgang av mobilitetsplanen, se «V08 – R-
2022003_Mobilitetsplan – AFRY».   

 Mobilitet for myke trafikanter  
Området rundt Thalleåkeren er en viktig forbindelse mellom områdene delt av Rv. 80. På grunn av veiens 
størrelse og trafikkmengde, er det kun et fåtall steder hvor det er lagt opp til krysninger. To av disse er på 
hver sin ende av planområdet og er planfrie kryss (uhindret vegkryssing ved bruk av under-/overganger). I 
tillegg til at Rv. 80 deler opp bydelene, er det også hovedadkomsten til Bodø, og dermed er det opprettet god 
infrastruktur for gående og syklende langs denne. Fra sentrum går det gang- og sykkelvei, før det ved 
Thallekrysset går over til sykkelvei med fortau. Dette strekker seg til Bodin kirkegård, før det videre er gang- 
og sykkelvei til Tverlandet, en sammenhengende strekning på over 16 km. 

De planskilte krysningene går i henholdsvis undergang og bru, og begge er sykkelvei med fortau. 
Kapasiteten ved disse er derfor stor, samt at kvaliteten og sikkerheten er høy.  

Kirkeveien har sykkelfelt i begge retninger fra rundkjøringen ved Rv. 80 til Rønvikveien, ca. 1 km. Her er det 
også fortau på begge sider av kjørebanen, noe som også fortsetter etter opphevet sykkelfelt.  

Thalleveien har fortau på nordsiden av veien, mot boligområdet, mens det ved busslommen på sørsiden av 
veien også er opparbeidet fortau.  

Flere av de tilliggende boliggatene har også fortau, men disse har store variasjoner i kvalitet. Enkelte 
strekninger har kantstein som er smuldret bort eller som ligger under kjørebanens høyde og asfaltdekket kan 
enkelte plasser være så oppsprukket at rullestolbrukere vil ha store problemer med å ta seg fram.  

Bodø kommune har en egen kommunedelplan for sykkel (Bodø Kommune, 2018)  der det er definert viktige 
sykkelruter i byen samt prioriterte ruter for utvikling. Ut ifra kartet over sykkelruter (Error! Reference source 
not found.) ser man at planområdet ligger svært sentralt plassert og er omkranset med sykkelruter på alle 
kanter. Målepunkter i alle deler av byen er dermed relativt enkelt å nå med sykkel 

Figur 4-12: Thalleåkeren området 2009 (norgeibilder) Figur 4-11: Thalleåkeren området 2019 (norgeibilder) 
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Figur 4-13: Utsnitt av sykkelveinett fra kommunedelplanen for sykkel (Bodø Kommune, 2018). Planområdet markert med 
gult. 

 Gangtrafikk og universell utforming  
Rundt planområdet er det i dag lagt til rette for at myke trafikanter skal kunne ferdes innenfor trygge rammer.  

• Langs Thalleveien er det etablert en kombinasjon av gang- og sykkelveg og fortau.  
• Langs Junkerveien er det opparbeidet kjøreveg med ensidig fortau.  
• Langs Kirkeveien er det etablert tosidig fortau med sykkelfelt i kjørebanen (adskilt med oppmerking).  
• Kryssing over Riksveg 80 (Bodøveien) kan gjøres på begge sider av planområdet. I vest er det 

etablert en undergang under hovedveien, der det er etablert gang- og sykkelveg som er adskilt. I øst 
er det etablert egen overgang (Hålogalandsgata) der det også er etablert adskilt gang- og sykkelveg.   
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Figur 4-14: Gangavstander til planområdet i minutt. Kilde: Stedsanalyse Norconsult 2022. 

 Kollektivtilbud 
I 2021 endret bybussene i Bodø traséer og materiell. Nå benyttes helelektriske busser. 

De fire bybusslinjene går alle forbi planområdet, men linje 3 har ett busstopp rett utenfor Thalleåkeren langs 
Thalleveien, kalt Sølvsuper. Linje 1 og 2 stopper både ved Stadiontunet og Herredshuset med 
gangavstander på henholdsvis ca. 400 og 500 meter. Linje 4 stopper ved Stadiontunet med gangavstand på 
ca. 500 meter. 

Regionbussene for Salten stopper ved City Nord med en gangavstand på ca. 700 meter. Dette gjelder 
linjene 100, 200, 300 og 400. Bodø jernbanestasjon med inntil 10 daglige avganger i retning Fauske, 
Rognan, Mosjøen og Trondheim er ca. 1,2 km gangavstand fra planområdet mot nordvest. Det er også både 
hurtigbåter og hurtigrute som anløper Bodø innenfor ca. 2 km fra planområdet mot nordvest. Bodø lufthavn 
ligger ca. 2,5 km fra planområdet med et stort rutenettverk og mange flyvninger. 
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Figur 4-15: Busskart Bodø kommune. Kilde Nordland fylkeskommune 

4.12 Barns interesser  
Thalleåkeren i seg selv er ikke et aktivt bruksareal for barn og unge. 

Gang og sykkel infrastrukturen i og rundt planområdet er aktivt brukt av barn og unge i forbindelse med 
Jentoftsletta barnehage, skoler og aktivitetsområder i nærområdet. Planområdet ligger i skolekretsen for 
Saltvern barneskole, mens Rv.80 i sørvest er grense mot skolekretsen til Østbyen skole. Rv.80 er grense 
mellom inntaksområdene til Bankgata ungdomsskole i vest og Saltvern skole i øst. Det er ingen 
boligbebyggelse i søndre del av skolekretsen for Saltvern skole. Ut ifra de geografiske fordelingene av 
boliger og skoler, er det lite sannsynlig at Thalleåkeren er brukt som en aktiv skolevei.   

4.13 Sosial infrastruktur  
Det ligger ingen sosial infrastruktur innenfor planområdet, men det ligger flere institusjoner i nærheten til 
området som kan bli preget av den nye utbyggingen.  

Tabell 3: Skoler og institusjoner 

Institusjon  Avstand (ca. meter) i luftlinje 
Jentoftsletta barnehage 80 m 
Hovdejordet sykehjem 145 m 
Sølvsuper aktivitetssenter  140 m 
Stadiontunet sykehjem 300 m 
Bodø rehabiliteringssenter  230 m 
Østbyen skole 420 m 
Saltvern skole 700 m 
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4.14 Universell tilgjengelighet  
Området i og rundt planområdet er relativt flatt, noe som tilsier at infrastrukturen for myke trafikanter har 
relativt slake stigningsforhold. Dette gjelder for infrastruktur langs Thalleveien, Bodøveien og Kirkeveien. Det 
er etablert en overgang over Bodøveien (Hålogalandsgata), men er etablert med adskilt fortau og sykkelveg. 
Undergangen ved Bodøveien – Thalleveien rundkjøringen har den bratteste stigningen, men ivaretar 
kravene iht. universell utforming.  

Det er opparbeidede gangfelt på begge sider av Kirkeveien. I tillegg er alle veiarealene belyst.  

4.15 Teknisk infrastruktur  

 Vann og avløp 
Folketallet i Bodø var 50.000 personer i 2014. Prognosen tilsier at det bor ca. 70.000 personer der i 2030. 
Eksisterende vannforsyningsanlegg har tilstrekkelig kapasitet til å dekke ca. 1 million personer med 
drikkevann daglig. Heggmoen vannverk ble bygget i 2007 og har et moderne vannbehandlingsanlegg med 
god leveringskapasitet og sikkerhet.  

Det finnes omfattende infrastruktur for VA rundt utbyggingstomt. På nordsiden av Thalleveien ligger en 
kommunal vannledning med dimensjon Ø160mm sammen med en kommunal spillvannsledning med 
dimensjon Ø200. Foretrukket sted for tilknytning av avløpsledning mot kommunalt nett er nord for 
Thalleveien.  

Øst for Kirkeveien ligger en vannledning med dimensjon Ø400mm. Ledningen har god kapasitet og godt 
trykk. Ledning vil kunne levere vann til forbruksvann, sprinkleranlegg og utvendig slukkevann. Foretrukket 
tilkoblingspunkt er i nord-øst ved krysset Thalleveien/Kirkeveien.  

Figur 4-16:  Oversikt over barnehager og undervisningsfasiliteter. Kilde: Stedsanalyse – Norconsult  
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Figur 4-17: Oversikt over VA-ledningsnettet rundt Thalleåkeren 

 Overvann 
Det ligger flere overvannsledninger omkransende tomten. I nord/nord-vest ligger det en ledning med 
dimensjon Ø400mm som er kommunalt eid. Denne kan benyttes til tilknytning av overvannsanlegg. Langs 
Bodøveien ligger en ledning med dimensjon Ø600mm som er eid av Statens vegvesen. I Syd-øst ligger en 
ledning med dimensjon Ø315mm som er eid av Nordland Fylkeskommune. Disse to er også aktuelle for 
tilknytning av overvannsanlegg, men krever tillatelse fra ledningseier(e). Det er generelt god kapasitet på 
overvannsnettet i området.  

4.16 Grunnforhold  
Det er utført en geoteknisk vurdering av planområdet iht. NVE sin veileder 2019/1. For detaljert 
gjennomgang vises det til «V09- R-2022003_Geoteknisk vurdering – Norconsult». Det er i tillegg utarbeidet 
en rapport for utførte geotekniske grunnundersøkelser. Det vises til «V17 – R-2022003_Geotekniske 
grunnundersøkelser – Norconsult». 

Planområdet ligger under marin grense og innenfor aktsomhetsområde for marin leire (NVE Atlas). Det 
foreligger ingen tidligere geoteknisk vurdering innenfor planområdet. Iht. NGU sitt løsmassekart består 
området av marin strandavsetning. Områdestabilitet må utredes iht. NVEs veiledning Sikkerhet mot 
kvikkleireskred (2019). 

Det er ingen lavpunkt i terrenget som med en 1:20-betraktning (helning i terrenget) kan ramme planområdet. 
Alle skråninger i nærheten av planområdet (de nærmeste 200-300 m) er mindre enn 5 m høyde. 

Med bakgrunn i stegene 1-3 (NVE sin veileder), sammenholdt med løsmassekart, enkle volumbetraktninger 
og grovvurdering av tidligere grunnundersøkelser, vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende for 
planområdet. 
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4.17 Forurensning 

 Grunnforurensning 
Det henvises til «V15 – R-2022003_Fase 1 undersøkelser, forurenset grunn – Norconsult» for detaljert 
gjennomgang av forurensning.  

Thalleåkeren er et registrert jordbruksareal uten historikk av forurensende næringer, hverken på jordet eller 
rundt. Bodø kommune har laget et eget aktsomhetskart for forurenset grunn som er grunnlaget for vurdering 
av området. I Bodø kommune er det miljøenheten som har stått egen kartlegging i forbindelse med egen 
prosess for å identifisere forurensede områder i Bodø, uavhengig av denne planprosessen. 

Områder som ble registrert med potensiale for forurensning er markert i blått i aktsomhetskartet (Figur 4-18). 
Områdene som er potensielle forurensede områder er næringsarealet sør for Thalleåkeren, og kommunens 
gartneri øst for planområdet. Disse arealene inngår ikke i planområdet.  

 

Figur 4-18: Utsnitt fra aktsomhetskartet til Bodø kommune. Blå soner er potensielle forurensede områder. (Kilde Bodø 
kommune – www.bodo.kommune.no) 

Under gjennomgangen av områdets historikk er det ikke avdekket forhold som tilsier at det er mistanke om 
forurenset grunn innenfor planområdet. Det har imidlertid foregått noe aktivitet på området, som tidlig 
bebyggelse og anleggsaktivitet, som kan ha medført forurensning av grunnen. Eventuell bruk av 
sprøytemidler i jordbruksvirksomheten kan også ha medført forurenset grunn. I tillegg kan diffus avrenning 
fra veiareal som omkranser planområdet ha medført grunnforurensing i randsonene av planområdet. 
 

 Støyforhold  
Vegstøy  

http://www.bodo.kommune.no/
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Norconsult har utarbeidet en støyrapport som er vedlagt plansaken «V0x – R-2022003_Støyutredning – 
Norconsult». I dag er alle veiene som ligger rundt planområdet uskjermet, noe som gjør at det slipper inn 
mye støy på området, da spesielt fra Rv.80 (Bodøveien) og Kirkeveien.  

 

Figur 4-19: Støysituasjonen etter dagens forhold. Blå sirkel er grovskisse av tiltenkte Bodø storstue. Kilde: Støyanalyse 
tegningsnr. X06 - Norconsult 

Flystøy  

Bodø kommune har i forbindelse med kommuneplanens arealdel kartlagt nåværende støysituasjon fra Bodø 
lufthavn. Støysonene har blitt redusert fra tidligere støykart i 2016, da bruk av jagerfly har blitt flyttet til 
Ørlandet.  

Planområdet ligger derfor ikke innenfor flystøysonen fra Bodø lufthavn.  
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Figur 4-20: Flystøy fra Bodø lufthavn. Planområdet markert med blått. Kilde: Bodø kommune
  

 Luftkvalitet 
Det er utarbeidet en egen rapport «V14 – R2022003_Vindforhold og luftkvalitet – Asplan Viak» som er 
grunnlaget for vurderingene gjort på temaet.  

Bodø kommune har i dag måledata fra «Måledata for luftkvalitet», der målingene er gjort i Olav V gate som 
går langs flyplassen og møter Bodøveien sør for planområdet.  

Miljødirektoratet har utarbeidet en retningslinje (T1520) for å sikre og legge til rette for en langsiktig 
arealplanlegging for forebygget og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Retningslinjen legger opp til 
å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 

• Gul sone: vurderingssone der det skal vises varsomhet ved etablering av bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning.  

• Rød sone: område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egent til bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Ikke egnet til etablering av ny virksomhet eller 
vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører e vesentlige økning av 
luftforurensning.  
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Figur 4-21: Kart fra Fagbrukertjenesten som viser luftkvaliteten i Bodø. Planområdet er merket med svart sirkel. Kilde: 
Asplan Viak – vindforhold og luftkvalitet (V14)  

I følge Figur 4-21 ligger sørligste del av planområdet innenfor gul sone. Dette skyldes Bodøveien og de 
gjennomsnittlige trafikkbelastningene den står for store deler av året. Området er store deler av året utsatt 
for vind fra øst, noe som medfører at store deler av luftforurensningen blir ført vestover og vekk fra området.  

4.18 Næring  
Thalleåkeren er i dag driftet som landbruksareal, der gresset brukes til fôr for kyr og hester på vinterstid. 
Sørøst for planområdet (motsatt side av Bodøveien) er det en større ansamling av næringsarealer, som 
består av detaljhandel, plasskrevende handel, bilforretninger, og kontorlokaler. City Nord kjøpesenter er det 
største kjøpesenteret i Bodø og ligger ca. 420 m sør for planområdet.  

 

4.19 Risiko- og sårbarhet (eksisterende forhold)  
Det er utført en innledende fareidentifikasjon for å avdekke potensielle farer innenfor planområdet. Følgende 
temaer vurderes som aktuelle:  

Fare Vurdering Aktuelt for videre 
vurdering 
(ja / nei) 

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for uønskede hendelser 
Ustabil grunn 
(områdestabilitet) 

Planområdet ligger under marin grense og innenfor aktsomhetsområde for marin 
leire (NVE Atlas). Thalleåkeren består av landbruksareal og er ikke tidligere 
bebygd. Det foreligger ingen tidligere grunnundersøkelser innenfor planområdet. 
Iht. NGU sitt løsmassekart består området av marin strandavsetning. 
Områdestabilitet må utredes iht. NVEs veiledning Sikkerhet mot kvikkleireskred 
(2019)  

ja 

Vind/ekstremnedbør 
(overvann) 

Forventninger om fremtidens klima viser at det trolig blir liten endring i vindforhold 
i fremtiden (Klimaprofil Nordland). Det vurderes ikke å være noen fare for fare for 
liv og materielle verdier gitt nødvendig dimensjonering av bygg og konstruksjoner 
iht. vindlaster for området. Ifølge Klimaprofilen forventes det at episoder med 
kraftig nedbør øker vesentlig, både i intensitet og hyppighet. Dette vil stille store 
krav til overvannshåndtering.  

ja (overvann) 

VIRKSOMHETSBASERT FARE 
Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

Innenfor planområdet er det etablert et fjernvarmeanlegg som kan under gitte 
forutsetninger utgjøre en fare for brann/eksplosjon.  

Ja 
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Fare Vurdering Aktuelt for videre 
vurdering 
(ja / nei) 

Hovedtiltaket i plan legger opp til ulike gjenvinningsløsninger og internt 
forbrenningsanlegg som kan utgjøre fare for brann/eksplosjon.  

Transport av farlig gods Ifølge DSBs kartinnsynsløsning fraktes det farlige gods langs riksveg 80. Tiltaket i 
seg selv legger ikke til rette for virksomheter som vil generere transport av farlig 
gods.  

ja 

INFRASTRUKTUR 
VA-anlegg/-ledningsnett Anlegget vil være av en slik størrelseskarakter at ledningskapasitet må avklares.  ja 

Trafikkforhold Bodøvegen og Kirkeveien er nylig oppgradert (2019). Det er etablert 
rundkjøringer, bredere kjøreveger, fortau og sykkelveger. Det er ikke gjort noe 
med Thalleveien i nyere tid. En storstue med sine tilhørende funksjoner vil 
medføre en økt belastning på den trafikale infrastrukturen.  

ja 

Eksisterende 
kraftforsyning 

Eksisterende kraftforsyning må hensyntas i forbindelse med anleggsarbeidet. 
Ambisjonen er at tiltaket skal kunne produsere egen energi og benytte 
fjernvarmeanlegget i øst (Keiseren). Strømbehovet må avklares.  

ja 

Slokkevann for 
brannvesenet 

Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 setter krav til slokkevann som må ivaretas 
ved prosjektering av anlegget. I henhold til TEK17 skal slokkevannskapasitet i 
annen bebyggelse være minst 3000 l/min (50 l/s), fordelt på minst to uttak. 

ja 

SÅRBARE OBJEKTER 
Sårbare bygg*  Nord for planområdet ligger Jentoftsletta barnehage (85m) og Hovdejordet 

sykehjem (170m). Begge fasilitetene benytter det samme vegnettet som 
«storstuen» vil være avhengig av.   

ja 
 

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede handlinger 
 Tiltaket legger til rette for at store menneskemengder kan samles, og dette kan 

gjøre det sårbart for tilsiktede handlinger.  
ja 

4.20 Analyser / utredninger  
I forbindelse med planarbeidet er følgende analyser/underlagsrapporter utarbeidet og vedlagt planforslaget,  

• Geoteknisk vurdering  
• Geotekniske grunnundersøkelser 
• VA – rammeplan 
• Mobilitetsplan 
• Trafikkanalyse  
• Naturmangfold  
• Støyanalyse  
• Vindanalyse  
• KU landskap  
• Matjordhåndteringsplan  
• Luftkvalitet 
• Miljøundersøkelser 
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5 Beskrivelse av planforslaget  
5.1 Plangrep 
Tiltaket er tiltenkt både over og under bakkenivå, og er dermed fordelt over to vertikalnivå (vertikalnivå 2 – 
over bakken & vertikalnivå 1 – under bakken). En av hovedelementene i plan er at tomten er delt i to deler, 
KBA1 og KBA2, derav KBA1 er utbyggingsområde for ««storstuen»» og KBA2 er avsatt til diverse 
idrettsanlegg med bebyggelse. Vertikalnivå 1 viser BAA som er formålet under KBA1.  

Ved varsel om oppstart ble det varslet med en større planavgrensning en den som fremmes i planforslaget. 
Årsaken var knyttet til det potensielle behovet for ny bussholdeplass på sørsiden av Bodøveien, tilknytning til 
fjernvarmeanlegg (keiseren) og mulig omdisponering av kommunens gartneritomt (eid av Nordland 
fylkeskommune). I løpet av planprosessen har man konkludert med at flere tiltak ikke er nødvendig, og 
plangrensen ble redusert til å omhandle kun de grepene som var tiltenkt gjennomført.  

 

Figur 5-1: Planforslag vertikalnivå 2 (på grunnen/vannoverflaten) – Norconsult  
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Figur 5-2: Planforslag vertikalnivå 1 (under grunnen) - Norconsult 

5.2 Reguleringsformål  
Formålskodene er satt ut ifra Kommunal og Moderniseringsdepartementet sitt nye forslag til feltnavn, iht. 
Bodø kommune sin anbefaling. Kilde  

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL)§ 12-5. 

Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr.1)  
  Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800)  (KBA)  

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert  
Med andre angitte hovedformål (1900)   (BAA) 

 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)  
 Kjøreveg (2011)      (SKV) 
 Fortau (2012)      (SF) 
 Gang- / sykkelveg (2015)    (GS) 
  Sykkelanlegg      (SS)  
 Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)  (ABT) 
 Annen veggrunn – grøntareal (2019)   (ABG) 
 Holdeplass/plattform (2025)    (HPP) 
  
Innenfor regulerte bestemmelsesområder er det angitt vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
§12-7 
 
Bestemmelsesområder 
 #1: Gangforbindelse 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ca16ed200aae4ab494b0c35cb9e76967/feltnavn_formaal_kmd.pdf
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 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (KBA 1 & 2) 
De ulike kombinerte formålene består av følgende underformål:  

• Idrettsanlegg  
• Offentlig eller privat tjenesteyting 
• Næringsbebyggelse 
• Renovasjonsanlegg 
• Park 
• Forretning 

Det er lagt til rette for en deling av tomten, der intensjonen er å ivareta både KPA sitt arealforslag samtidig 
som utbyggingen begrenses kun til «storstuen». Dette er gjort ved å dele tomten i 2, der østlig del (KBA1) er 
spesifikt avsatt til «storstuen», og vestlig del (KBA2) avsatt til diverse idrettsfasiliteter, blant annet 
treningsbane.  

(KBA1) 

Det regulerte arealet skal benyttes til etablering av Bodø storstue og sine tilhørende / tilleggs funksjoner. Det 
foreslås en maks m2 BRA = 70 000m2 BRA for å kunne gi fleksibiliteten i utforming av bebyggelsen. 
20 000m2 BRA øremerkes underformålet idrettsanlegg. Et viktig premiss for Bodø storstue er at den ikke skal 
etableres som et kjøpesenter og fungere som en direkte konkurrent til nærings og handelsvirksomhetene på 
sørsiden av Bodøveien. Det er gitt en maksimal grense på tillatt forretningstiltak på 3000m2  innenfor 
kombinertformålet. Avinor har satt en høydebegrensning på kote + 54, noe som bestemmelsene ivaretar.  

Intensjonen er å legge til rette for er blant annet fotballbane (hovedformålet), ulike næringsaktører, 
idrettshaller / -anlegg, helsetjenester og bespisning.  

(KBA2) 

KBA2 skal benyttes til etablering av blant annet uteareal i forbindelse med ««storstuen»», samt treningsbane 
for fotball og andre idrettsrelaterte aktiviteter. Det er satt begrensninger for etablering av bebyggelse, da alt 
skal i prinsippet løses innenfor en og samme bygningsmasse på KBA1 (som anvist i Figur 5-4). Se kapittel 
5.2.3 for mer informasjon. Det åpnes også opp for etablering av diverse uteoppholdsarealer og lekeplasser 
gjennom underformålet «park», da disse ikke faller inn under idrettsanlegg. Det er ikke foreslått 
bestemmelser som gir minimumskrav, da behovet vil måtte vurderes ut ifra innholdet i «storstuen». Dersom 
omsorg+ boliger etableres innenfor KBA1, vil det være aktuelt å sikre uteoppholdsareal. Det gis derfor 
mulighet for å sikre areal i KBA2 istedenfor KBA1. Reguleringsplanen for Bodø storstue har vurdert 
virkningene av en bygningskropp på Thalleåkeren, samt de trafikale forholdene i tilknytning til denne. 
Dersom Thalleåkeren skal bestå av flere bygningskropper, må virkningene av dette vurderes i ny 
reguleringsplan.  

 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 
(BAA) 

BAA er arealet under KBA1 (utbyggingsområde for Bodø Storstue). Det er tiltenkt blant annet 
parkeringskjeller, varelevering og idrettshaller / - tiltak under bakkeplan. Dette tilsier at hovedadkomsten til 
«storstuen» vil lede større kjøretøy under bakkenivå. Formålet i vertikalnivå 1 sikrer arealbruken under 
bakkenivå.  

De ulike formålene som inngår i BAA er følgende underformål:  

• Idrettsanlegg   
• Offentlig eller privat tjenesteyting   
• Næringsbebyggelse  
• Renovasjonsanlegg  
• Parkering  
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 Bestemmelsesområde #1 – Gangforbindelse  
Et viktig prinsipp for Bodø Storstue prosjektet er gangforbindelser, da hovedintensjonen er å redusere 
bilbasert trafikk. En av forbindelsene fra parkeringsarealene ved næringsområdene på sørsiden av 
Bodøveien til Bodø Storstue er Hålogalandsgata. For å sikre at tverrforbindelser kan etableres uten 
restriksjoner til antall og bredde, er det avsatt et bestemmelsesområde mellom formålsgrensen KBA1 og 
gang- / sykkelveg o_GS3 som gir et mulighetsrom for gangforbindelser. Det er tenkt flere 
inngangsmuligheter til «storstuen», derav sørøst vil være viktig å ivareta.  

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming  
Prosessen knyttet til valg av leietakere og tilgjengelige tjenester innenfor Bodø storstue er en løpende 
prosess som ikke avklares før prosjekteringen nærmer seg komplett. Det har vært en pågående prosess i 
forbindelse med utarbeiding av et romprogram, der hovedintensjonene har vært å finne mulighetene for å 
romme alle mulige leietakere og interessenter. Romprogrammet har vært avgjørende for å avklare hvordan 
bygningskroppen skal utformes, plasseres og løses i det vertikale planet.  

Byggets utforming vil være viktig i forhold til sin eksponerte plassering langs hovedvegnettet og bykjernen. 
Bygget vil erstatte et åpent jorde, og vil prege landskapsbildet. Det er foreslått en rund form på bygget, noe 
som vil skille seg ut fra omkringliggende bebyggelse. Et tiltak av slik størrelsesorden vil bli et «signalbygg» i 
Bodø, og vil dermed  

Basert på romprogrammet som ble utarbeidet tidlig i prosessen, har det blitt utformet en konseptskisse i form 
av en illustrasjonsplan (ikke bindende).   

Figur 5-3: Bestemmelsesområde #1 markert med rød stiplet linje, utsnitt fra plankart. Kilde: 
Norconsult 
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Figur 5-4: Konseptskisse. Skissen er ikke bindende og representerer ikke endelig løsning. Kilde: Norconsult, 
Arkitektværelset, Gottlieb Paludan architects.  

 Bebyggelsens høyde  
Bodø storstue skal etableres delvis under bakkenivå, samt ha flere etasjer med ulike typer næringer og 
tjenester. Bygget skal ha et tett tak som strekker seg over hele bygningsvolumet, og krever derfor høyde for 
å kunne ivareta uforstyrret spill ved kamp. Det er satt en maks kotehøyde (meter på bebyggelse + høyde på 
terreng) på +54 meter. Høydebegrensningen er i tråd med høyderestriksjonene til Avinor satt i forbindelse 
med den nye flyplassen til Bodø.   

Det er vist ulike snitt i figurene under fra konseptskissen. Endelig form er ikke avklart enda, og bildene er 
ikke bindende.  

Det vises til «V18 – R-2022003_Terrengsnitt av konsept -Norconsult» for tydeligere visning av 
terrengsnittene.  
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Figur 5-5: Terrengsnitt 1 (øst- vest retning). Kilde Norconsult 

 

 

Figur 5-6: Terrengsnitt 2 (Nord-sør retning). Kilde: Norconsult 

 

Figur 5-7: Terrengsnitt 3 (fasade sett fra sørøst). Kilde: Norconsult 

 Grad av utnytting  
Det ble utarbeidet et romprogram tidlig i prosessen for å avklare hvilke aktører og idrettslag som disponere 
arealet inni bygget.. For å sikre at det er tilstrekkelig areal ved full utbygging, settes maks utnyttelse til 
70 000m2 BRA. Det foreslås at 20 000m2 øremerkes underformålet idrettsanlegg. Tenkte plan medregnes 
ikke, da store mengder areal over fotballbanen ikke skal bebygges. Det er gitt en maksimal kotehøyde som 
gir en forutsigbarhet i forhold til høyde på bebyggelsen. Det er også regulert en avgrensning mellom KBA 1 
og 2, som gir en forutsigbare i forhold til hvor bygningsvolumet blir liggende på tomten.  
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Figur 5-8: Tilgjengelig BRA basert på foreløpig skisseprosjekt av «storstuen». Kilde: Gottlieb Paludan Architects 

En viktig presisering er at grad av utnytting er ulike for de to formålssonene KBA1 og KBA2. 70 000m2 
gjelder for KBA1 der ««storstuen»» er tiltenkt etablert, og gjelder for alle vertikalnivåer sammenlagt. På 
KBA2 tillates det kun etablering av idrettsanlegg (for eksempel fotballbane) med tilhørende bygningstiltak. 
Det åpnes for 13 000m2 BRA, der høyden på tiltak begrenses til kote +25.  

 Omsorgsboliger og midlertidig hybler  
Det skal ikke etableres boliger i forbindelse med ««storstuen»» i form av eget boligformål. Det legges til rette 
for etablering av omsorgsboliger, og midlertidige hybler for idrettsutøvere som skal etablere seg i Bodø. 
Omsorgsboligene skal være «omsorg +», som ifølge Oslo kommune defineres som følgende: «Boliger for 
deg over 67 år som stort sett klarer deg selv, men kan føle at det er utrygt, upraktisk eller ensomt å bo i eget 
hjem». 3 Omsorg+ boliger skal kunne tilby beboere unike funksjoner som blant annet:  

• Tilpassede leiligheter 
• Bemanning hele døgnet ved husvert  
• Aktivitetssenter og fellesrom 
• Aktivitet og muligheter for sosialt felleskap  
• Tilbud om middagsservering  

Basert på de funksjonene som er tiltenkt i ««storstuen»» vil beboere ha de overnevnte funksjonene 
tilgjengelig.  

 Uteoppholdsareal  
Det er ikke satt krav til uteoppholdsarealer i forbindelse med selve idrettsanleggformålet, men vil være et 
viktig bufferareal rundt bygningskroppen for å gi plass for besøkende både under vanlig drift og kampdager. 
Arealet utenfor ««storstuen»» vil måtte utformes slik at både barn & unge samt beboere innenfor omsorg+ 

 
3 https://www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/bolig/omsorg/ 
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boligene har egnede arealer å oppholde seg i. Det er ikke spesifisert minimumsareal til uteopphold i 
forbindelse med idrettsanlegg, næringsbebyggelse eller privat / offentlig tjenesteyting i Bodø kommune sine 
overordnede planer. Hvorvidt arealene er tilstrekkelig til opphold og bruk av de respektive brukergruppene 
må vurderes av kommunen gjennom utomhusplanen som må sendes inn ved rammesøknad. Arealene må 
planlegges med god kvalitet, og være relevante for brukergruppene som skal benytte seg av dem.  

Friluftsliv og rekreasjon 

I karttjenesten Naturbase fra Miljødirektoratet er det registrert friluftsområder. Figur 5-9 viser at det ikke er 
noen friluftsområder som vil komme i direkte konflikt med det foreslåtte tiltaket.  

 

Figur 5-9 Registrerte friluftsområder (Miljødirektoratet, 2022) 

Det foreslåtte planforslaget vil tilby et bredt utvalg aktiviteter for rekreasjon, inkludert håndball, ishockey, 
løpebane, turnhall, treningssenter, lekeland og et senter for e-sport. 

5.4 Landskap 
Rundt ««storstuen»» er det planlagt opparbeidelse av parkmessige arealer med ulike muligheter for lek, 
opphold og idrett. Intensjonen er å legge til rette for et parkmessig areal der vannelementer flettes inn i 
utformingen. Vannelementene vil være et være bidragsytende til håndtering av overvann på tomten. Det 
stilles ikke krav til hvilke landskapselementer som skal inkorporeres i planen, men vil måtte illustreres i egen 
utomhusplan ved rammesøknad.  

5.5 Landbruk og naturressurser 

 Flytting av matjord på Thalleåkeren 
I forbindelse med planprosessen er det utarbeidet en egen matjordhåndteringsplan iht. §1.15 i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2022-2034. Planen skal belyse hvordan matjorda skal 
håndteres ved utbygging, og hvor den eventuelt flyttes.  

Ved flytting av matjorda på om lag 38,5 dekar blir dette et jordvolum på om lag 15 400 m3. Det er bekreftet at 
en mottaker som er kapabel og villig til å ta imot alle jordmassene, og videreføre alt aktivt jordbruk. 
Mottaksarealet ligger på Nordmark på Skaug, omtrent 16 kilometer transportavstand unna planområdet. 
Mottaksarealet er omtrent 40 dekar, noe som er tilnærmet samme areal som planområdet. Mottaksarealet 
ligger på gards- og bruksnummer 24/3. 
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Mottaksarealet brukes i dag som beite for kyr. Arealet har et tynt jorddekke, uten muligheter for dyrking. 
Flyttingen av matjord og etableringen av åkeren vil bli å regne som en nydyrking, og vil derfor måtte være i 
tråd med forskrift om nydyrkning . Store deler av området er bevokst med buskvegetasjon og bjørkeskog. 

 

Figur 5-10: Mottaksarealet er markert med lilla omriss. Området som kommer til å dyrkes opp er ikke hele omrisset, men 
ligger innenfor omrisset. 

Trær og busker i området fjernes. Nydyrkingsfeltet fylles opp med totalt omtrent 160 000 kubikkmeter masse. 
15 400 av dette er som matjord, resten er for å bygge opp terrenget under matjordlaget. Store deler av disse 
massene er torvjord og marin leire, og skal også hentes fra byggegropen til Bodø Storstue på Thalleåkeren. 

Etter hvert som matjorden graves opp fra Thalleåkeren vil den bli kjørt til mellomlagring på mottaksarealet. 
Deretter vil underliggende masser fra Thalleåkeren graves opp og kjøres til mottaksarealet. Etter 
mottaksarealet er fylt opp med fyllmasser vil matjorden bli lagt på toppen av dette. Dersom det oppstår 
behov for deponering av fyllmassene i mellomlagringsfasen før de tilrettelegges på mottaksarealet, må de 
lagres på et godkjent deponi. Dette må avklares og vises til i egen tiltaks- og massehåndteringsplan.  

For en detaljert gjennomgang av mottaksarealet og prosessen knyttet til flytting av matjorden, henvises det til 
vedlagt matjordhåndteringsplan. «V06 – R-2022003_Matjordhåndteringsplan – Norconsult».  

 Urbant jordbruk 
Det er planlagt at «storstuen» også skal tilrettelegge for urbant jordbruk som skal forsyne serveringssteder, 
butikker og mathalltilbudene i «storstuen». Dette er ikke en konvensjonell jordbruksmetodikk anvendt på 
åpent jorde, men innebygd i bygningsvolumet ved hjelp av resirkulert CO2 produsert gjennom bruken av de 
innebygde fasilitetene / anleggene.  

 Naturmangfold 
Utbygging av planområdet vil medføre nedbygging av matjord. Jordet på Thalleåkeren har lite potensialet for 
naturmangfold. Mikroorganismer vil bli berørt, men vil følge matjorda i forbindelse med flytting. Noen 
rødlistede fuglearter benytter kulturlandskapet Rønvikjordene til fødesøk, men Thalleåkeren er etter beste 



Planbeskrivelse  
Bodø storstue                                                                                                   Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr.: 01   Versjon: 003 
  

2022-09-20  |  Side 
51 av 84 

sannsynlighetsvurdering (med grunnlag i utført befaring er det minst viktige arealet da det er omringet av 
menneskelig infrastruktur.  

5.6 Økosystemtjenester 
Det nye tilbudet av økosystemtjenester er gitt under i Tabell 5-1 

Tabell 5-1 Tilbud økosystemtjenester nå- og etter-situasjon 

Nå-situasjon  Etter ferdigstillelse 
Grunnleggende livsprosesser 

Arealet er med på å fordrøye overvann 
 

overvannshåndtering 
Det er tiltenkt urbant landbruk i den nye stadion 
Grunnleggende livsprosesser utgår 

Forsynende tjenester 
Arealet benyttes til produksjon av fôr for kyr 
 

Det vil produseres solenergi fra taket 
Brenselsanlegg vil produsere energi fra avfall produsert 
på anlegget 
Overskudd til fjernvarmeanlegg 

Regulerende tjenester 
Drift av jordsmonn er med på å ivareta 
verdien av arealet. 

Tiltaket vil ikke tilby noen regulerende tjenester 

Opplevelses og -kunnskapstjenester 
Jordbrukslandskap som en del av 
stedsidentiteten.  

Arenaen vil tilby flere opplevelser, spesielt tilknyttet 
fotball. Arenaen er også tenkt å inneholde flere andre 
aktiviteter beskrevet i planprogrammet. 
Arenaen kan være med på å skape en ny stedsidentitet 
for Bodø (fotballklubb) 
Arenaen kan være kilde til inspirasjon, kunnskap og 
læring 

 

5.7 Trafikkforhold 
«Storstuen» vil generelt sett ha to forskjellige trafikksituasjoner; den normale hverdagen med daglig drift og 
dager med større arrangementer som kamp eller konsert. 

Under kampdager legges det til grunn fullt stadion og at dette skjer på kveldstid, det vil si utenfor 
dimensjonerende time. Kampdager er som oftest også lagt til helg. Det legges opp til svært lav 
parkeringsdekning på planområdet og det antas derfor at nær 100 % av de besøkende under kampdag går 
og sykler inn til planområdet. Utgangspunktet for disse vil være private boliger i sentrum, større 
parkeringsplasser (som City Nord), og kollektivpunkter.  

 Kjøreadkomst  
Adkomst til planområdet vil være fra Thalleveien. Siden Thalleveien er stengt for trafikk mot Kirkeveien er 
eneste adkomst via rundkjøringen på Rv.80. Kapasitetsberegningene viser at denne har god kapasitet. Myke 
trafikanter har egne underganger og er skilt fra trafikken i rundkjøringen, det er derfor ingen fare for konflikter 
mellom trafikkgruppene her.  

Bodø kommune ønsker at adkomst til planområdet anlegges før krysset Ragnar Schjølbergs gate, da dette 
krysset og Thalleveien lenger øst ikke er dimensjonert for større trafikkmengder.  

For å opprettholde god trafikksikkerhet mellom de ulike trafikkgruppene og gi alle så god framkommelighet 
som mulig, har trafikkanalysen anbefalt to ulike løsninger for adkomst fra Thalleveien vest. Ved begge 
alternativene vil biladkomst ligge på samme plass. 

1. Undergangen for myke trafikanter videreføres under Thalleveien med direkte adkomst til planområdet. 
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2. Sykkelvegen med fortau videreføres langs Thalleveien til etter biladkomsten og krysning av Thalleveien 
skjer i tilknytning til eksisterende busslomme før krysset Ragnar Schjølbergs gate. 

Ved begge alternativene anbefales det å anlegge biladkomst før dagens busslomme (Sølvsuper) i 
Thalleveien. Rett etter adkomst bør det anlegges en drop-off sone som også fungerer som snuplass. Denne 
bør ligge på vestsiden av adkomsten (mot Rv. 80) for å gi et godt skille mot myke trafikanter. Adkomstvegen 
bør avsluttes i nedkjøring til parkeringskjeller så snart som mulig for å gi mest mulig av plassen til myke 
trafikanter og andre formål.  

Under er det foreslått to prinsippskisser som ivaretar føringene gitt i trafikkanalysen for Bodø Storstue.  

 
Figur 5-11 Prinsippskisse 1 til adkomst for ulike trafikkgrupper og tekniske løsninger for god og sikker trafikkflyt. 

 
Figur 5-12 Prinsippskisse 2 til adkomst for ulike trafikkgrupper og tekniske løsninger for god og sikker trafikkflyt 

Det er gjort en vurdering av de anbefalte prinsippene 1 og 2. Et viktig element som endres er eksisterende 
busslomme (Sølvsuper) som flyttes lengere øst langs Thalleveien og omgjøres til et kantstopp. Dette for å 
frigjøre vegarealet mellom drop-off sonen og hovedadkomsten til «storstuen». Dette vil medføre at potensielt 
gangfelt over Thalleveien fra fortauet på nordsiden flyttes lengere øst. Denne plasseringen sikrer at myke 
trafikanter vil bli minst mulig utsatt for trafikken inn og ut av Thalleveien i tilknytning til «storstuen». Det er i 
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tillegg foreslått fortau langs sørsiden av Thalleveien fra hovedadkomsten til «storstuen», som kobler seg på 
gang- og sykkelnettet langs Kirkeveien.  
 
Det er foreslått to ulike løsninger for gangtraseen fra undergangen under Bodøveien. En videreføring av 
undergang under Thalleveien vurderes som urealistisk å gjennomføre, spesielt med hensyn til treningsbanen 
som er foreslått etablert på vestlig del av Thalleåkeren. For å kunne oppnå anbefalte stigningsforhold iht. 
universell utforming, vil arealbeslaget gi store utfordringer. Det anbefales derfor å videreføre forslaget i 
prinsippskisse 2 der sykkelveg med fortau forlenges langs nordsiden av Thalleveien, forbi Ragnar Schølbergs 
vei og frem til Vebjørn Tandbergs vei.  
 

 
Figur 5-13: Forslag til adkomst og ulike trafikkgrupper 

  
Iht. trafikkanalysen åpnes det for alternative løsninger så lenge prinsippene 1 og 2 ivaretas. Forslaget i Error! 
Reference source not found. tar for seg prinsippene med noen mindre justeringer. Det er gjort en helhetlig 
vurdering av alle foreslåtte tiltak i forbindelse med «storstuen» og hvilke konsekvenser dette kan ha for 
trafikksikkerheten langs Thalleveien.  
 
 

 Parkering  
Bilparkering 

Da stadion skal sertifiseres som en kategori 4 stadion i henhold til UEFA sine krav, er det stilt minimumskrav 
til parkering. For kategori 4 kreves 1000 m2 med parkering for tv-produksjon, og dersom man går videre til 
CL-gruppespill økes kravet til opp mot 2800 m2. Siden kampdager, og spesielt CL-gruppespill, er spesielle 
situasjoner, kan parkeringsområdene på disse dagene være midlertidig. Eksempelvis kan området med 
treningsbane benyttes til parkering for tv-produksjon. Det er også krav til HC parkeringsplasser. Disse skal 
være i nærheten av innganger som er universelt utformet. På kampdag skal det også være plass til minst 2 
ambulanser, 5 politibiler og 1 brannbil. Ved større arrangementer og kamper kan kravet økes. 

Basert på resultatene i Tabell 5-2, bør det vurderes om sambruk av parkeringsplassene er mulig slik at det 
totalt for området er ca. 200 parkeringsplasser. Dette oppfyller ønsket til Bodø Storstue og oppfyller kravene 
til både UEFA og Bodø kommune. Ved å reservere parkeringsplassene til de ulike virksomhetene og inngå 
avtaler med disse om bruk av parkeringsplassene på kampdager, vil man oppnå en restriktiv 
parkeringsdekning, samtidig som belegget på plassene vil være høyere enn hva man normalt kan forventes 
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av denne type parkering. En slik løsning er arealeffektiv, kostnadsbesparende og reduserer biltrafikken 
betraktelig.  

Ved dagens stadion på Aspmyra er det begrenset med parkering for tilskuere og på kampdager benyttes 
gateparkering, veiskulder og andre mer eller mindre tillatte parkeringsmuligheter rundt stadion. Dette vil nok 
også være tilfellet på kampdager for en ny stadion. På kamper som spilles søndag kveld vil mange av 
parkeringsområdene ved Stormyra stå tomme og sambruk av disse plassene bør være en god mulighet. En 
slik sambruk av andre parkeringsområder må avklares med eier. For kamper som spilles lørdag kveld eller 
på ukedager vil mer av parkeringsområdene være i bruk og en slik sambruk blir da vanskeligere. Sannsynlig 
vil dette over tid sørge for at man velger andre reisemidler til stadion, men det kan oppleves dårlig organisert 
og planlagt i startfasen. Her bør det sendes ut informasjon i forkant og forklare hvorfor det er lav 
parkeringsdekning og hvilke alternativer som finnes.  

Sykkelparkering 

Sykkelparkering blir viktig når bilparkeringen er såpass restriktiv. Når et reisemiddel reduseres, må man 
legge til rette for økt andel reiser med andre reisemidler. For planområdet er det mange virksomheter hvor 
sykkel vil være et viktig transportmiddel, som ved utdanning, treningsfasiliteter osv.  

Kravene fra kommunen legger allikevel opp til noe ujevn fordeling av plassene, og spesielt Bodø/Glimt 
fotballklubb og undervisning har nok et for høyt antall plasser i forhold til antall ansatte og elever. Det er 
allikevel slik at det vil være nødvendig med en god del plasser på kampdag. Og også her kan sambruk 
fungerer godt, slik at kampdag ikke blir det dimensjonerende og dermed mange sykkelparkeringer står 
tomme ved normalsituasjonen. Det vurderes derfor dit at 639 sykkelparkeringer bør være tilstrekkelig. Antall 
sykkelparkeringer for Bodø/Glimt fotballklubb og for undervisning er da basert på antall ansatte og elever, og 
ikke basert på areal.  

Det er viktig at de sykkelparkeringene som skal være for fast ansatte har en høyere standard. Disse bør 
vurderes plassert i parkeringskjelleren eller andre steder under tak og i tilknytning til garderobefasiliteter, 
gjerne med dusj. På denne måten blir bruk av sykkel mer attraktivt og andelen vil øke. Gode fasiliteter for å 
beskytte mot vær og vind er spesielt viktig i Bodø. 

Tabell 5-2 Antall parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til Bodø kommunes parkeringskrav 

 

Det har blitt foreslått kvalitetskrav for sykkelparkeringsplasser med overbygg / tak. Utfordringen på 
Thalleåkeren er vindforholdene, noe som kan medføre at overbygg / tak kan bli tatt av vindkast og føres 
videre til riksvegen. Det er derfor vurdert at overbygg / tak vil medføre en sikkerhetsfare ovenfor myke 
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trafikanter og biltrafikken, og vil ikke kreves for parkeringsplasser utendørs. Det vil være mulig å legge til 
rette for sykkelparkeringsplasser innendørs i selve bygningsvolumet, og vil tilby tørre soner for sykkelen.  

Det vil i tillegg legges til rette for transportsykler, derav 5% av planlagte sykkelparkeringsplasser avsettes til 
disse. Det vil også legges til rette for lading av elsykler. Det stilles krav til at 5% legges til rette for lading.  

 Varelevering og renovasjon 
Planområdet vil bestå av mange ulike virksomheter og formål. Det betyr en betydelig andel vareleveringer og 
henting av avfall. Området vil bli brukt av mange, hvorpå en stor andel vil være myke trafikanter. Det er 
derfor viktig at varelevering og renovasjon blir håndtert på forsvarlig vis og at det planlegges med gode 
rutiner og et godt kjøremønster for minimerer konfliktnivået mellom de ulike trafikkgruppene. Med godt 
planlagt infrastruktur, vil antall reiser med varelevering og renovasjon ikke ha så stor betydning for området 
og sikkerheten for brukerne. 

Det skal opprettes et felles mottak for både varelevering og renovasjon. På den måten vil man minimere 
kjøring med tyngre kjøretøy på området og man kan enklere tilrettelegge den spesifikke traséen for en sikker 
adkomst. Fra et felles mottak kan varer enkelt transporteres til korrekt virksomhet og avfall transporteres til 
mottaket og sorteres. Dette er en effektiv og trygg løsning for planområdet, og det er en løsning som brukes 
på de fleste kjøpesentre, sykehus og andre større bygg med ulike virksomheter.  

Adkomsten for de tyngre kjøretøyene bør være sikret mot gangarealene og rygging må unngås utenfor 
avsperret område. Mottaket bør også være lokalisert så nærme Thalleveien som mulig, for å minimere 
distansen som kjøres inne på selve planområdet. Varelevering i parkeringskjelleren (under bakken) er å 
foretrekke med tanke på sikkerhet, støy og arbeidsforhold. 

 Utforming av veger  
Eksisterende vegarealer vil bli direkte berørt i forbindelse med prosjektet. Dette gjelder både Thalleveien og 
Kirkeveien. Intensjonen er å ivareta de vegarealene som er opparbeidet i dag, og anvende de på en sikker 
og forsvarlig måte.  

Internveger er ikke regulert da detaljene knyttet til utforming av selve bygget innenfor KBA1 ikke er avklart. 
Det forutsettes at alle samferdselsarealer utformes iht. statens vegvesen sin vegnormal N100. Utforming av 
internveger må vises i egen utomhusplan ved rammesøknad, og alle kjøreveger som kobles på offentlige 
vegnett skal teknisk godkjennes av Bodø kommune senest før igangsettingstillatelse gis.   

 

 Felles atkomstveger, eiendomsforhold  
Det vil bli etablert to atkomstveger inn til planområdet, der en brukes som hovedadkomst til selve 
«storstuen» via en nedkjøringsrampe, og en sekundær adkomst fra Thalleveien som brukes i forbindelse 
med kiss-and-ride.  

Reguleringsplanen har sett på adkomstvegene til ulike boligområder på nordsiden av Thalleveien. Gjeldende 
reguleringsplan, bebyggelsesplan og eksisterende forhold samsvarer ikke. Reguleringsplanen for Bodø 
Storstue har regulert dagens situasjon.  

5.8 Mobilitet 

 Mobilitetsløsning  
Planområdet har sentral beliggenhet, noe som gjør at det er gangavstand til store deler av byen. Internt på 
planområdet planlegges det gangtilbud som er universelt utformet, med en landskapsløkke rundt hele 
tomten. Dette gir god flyt av gående. Dagens kollektivtilbud med gangavstand til flere holdeplasser, gir 
samlet sett et godt kollektivtilbud med hyppige avganger og god kapasitet. Det er dessuten planer om å øke 
hyppigheten på avganger, og dermed også kapasiteten. For kampdager er det anbefalt å øke kapasiteten 
ytterligere, samt tilrettelegge for eventuelle turbusser med tilskuere. 
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Bodø kommune har som mål å være en sykkelby med stor sykkelandel. Tilbudet rundt planområdet i dagens 
situasjon er veldig godt, og sykkelstrategien vil gjøre tilbudet enda bedre. Bodø kommune har dessuten mål 
om en reisemiddelfordeling på 25 % syklende. Parkeringsstrategien for planområdet medfører at det kun 
skal være parkering for spesiell tillatelse, og at parkering i områdene sør for Rv 80 kan benyttes til parkering 
på kampdag. Varelevering vil i stor grad foregå i underetasjene. Og vil være skjermet fra myke trafikanter for 
et mest mulig trafikksikkert miljø. Planområdet skal huse flere idrettsarenaer, næring og 
utdanningsinstitusjoner. Dette gjør at det stilles krav til planleggingen av mobiliteten i og rundt planområdet.  

Det vil genereres i overkant av. 6000 personturer til planområdet i løpet av et virkedøgn i normalsituasjonen. 
Personturene skal fordeles på ulike transportformer, og det er ønskelig at flest mulig benytter seg av 
kollektiv, sykkel og gange. Tilrettelegging for null-utslippstransport er viktig i planområdet, og bør gjøres i 
form av bedret kollektivtilbud, godt gjennomtenkt gå- og sykkelstrategi og parkeringsplasser for syklende. 
Noe av det som er viktigst i planleggingen av planområdet, er å tilrettelegge for god tilgjengelighet til 
planområdet gjennom universell utforming. Dagens reisemiddelfordeling viser at det er ca. 40 % bilførere, 
mens ønsket reisemiddelfordeling er 3 % bilførere i normal situasjon. Dette gjør at andelen kollektiv, sykkel 
og gange økes til 87 %. Reisemiddelfordelingen er hentet fra transportanalysen for planområdet vist tabell 5 i 
Mobilitetsplanen. Tallene er basert på erfaringer, og fordelingen er estimert fra «Håndbok V713 
Trafikkberegninger».  

Tiltak som kan bidra til en ønskt reisemiddelfordeling er gitt i kapittel 8 av mobilitetsplanen for prosjektet 
(Norconsult; Advansia; AFRY; Gottlieb Paludan, 2022). Det vises til vedlegg: V08 – R-
2022003_Mobilitetsplan-AFRY» 

 Tilgjengelighet for gående og syklende  
Trafikkberegningene viser en stor økning i gående og syklende til/fra planområdet ved normal arbeidsdag, 
og enda større økning ved kamper og andre arrangementer. Det er derfor essensielt at denne gruppens 
sikkerhet og framkommelighet prioriteres. 

Det er i hovedsak tre punkter i planområdet som kan anses som viktige adkomster, også vist på Figur 5-14.  

• Hålogalandsgate 
• Thalleveien vest 
• Thalleveien øst/Kirkeveien. 
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Figur 5-14 Adkomster for myke trafikanter 

Hålogalandsgate har god framkommelighet og trafikksikkerhet grunnet sykkelveg med fortau av god 
standard. De myke trafikantene trenger ikke krysse kjørebanen da sykkelvegen med fortau ligger på samme 
side som planområdet. Personer som kommer fra sørøst må krysse Kirkeveien, men denne krysningen er av 
god kvalitet og tilknytningen til rundkjøringen sørger for lav hastighet og god oversiktlighet. Det er ikke 
nødvendig med tiltak langs denne strekningen. 

Thalleveien vest vil være adkomst for biltrafikk til planområdet. Det er også sannsynlig at det vil være en del 
trafikk kun for å slippe av passasjerer til ulike aktiviteter eller arrangementer. Det er derfor viktig at myke 
trafikanter og biltrafikk adskilles. Dagens løsning er sykkelveg med fortau under Rv. 80, før det langs 
Thalleveien går over til et normalt fortau. Adkomst og drop-off sone vil kunne virke som en mulig adkomst for 
myke trafikanter, men det bør unngås at disse trafikkgruppene blandes. Kryssing av Thalleveien bør skje 
etter adkomst og drop-off sone for å unngå flest mulige konflikter. Tiltak må derfor ses i sammenheng med 
biladkomsten og mulig drop-off sone. Forslag til utforming er vist i Figur 5-11 og Figur 5-12. 

Adkomsten fra Thalleveien øst / Kirkeveien skjer via fortau på samme side som planområdet. Det er derfor 
ikke nødvendig å krysse kjørebanen for å komme til planområdet. Personer som kommer fra Thalleveien øst, 
må krysse Kirkeveien via gangfelt. Fartsgrensen er her 30 km/t og fartshumper på hver side av gangfeltene 
sørger for at denne fartsgrensen følges. Thalleveien lengst øst nord for planområdet er stengt for trafikk med 
bom. Kun kollektivtrafikk vil benytte denne strekningen. Det anses derfor som lite trafikkfarlig å krysse 
Thalleveien for å komme til planområdet. Kirkeveien har egne sykkelfelt, slik at gående og syklende er 
adskilt også her. Det er ikke nødvendig med tiltak langs denne strekningen.  

Lenger vekk fra planområdet er forhold for gående og syklende stort sett gode. Sykkelveg med fortau langs 
Rv. 80 gir god framkommelighet og gir større områder utenfor Bodø sentrum enkel tilgang til planområdet.  
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I Bodø sentrum er det god dekning med fortau. Det er noe varierende kvalitet og spesielt ved vinterforhold er 
framkommeligheten på mange av byens fortauer særdeles dårlig. Stort sett er det likevel gode forhold for 
myke trafikanter i Bodø sentrum. 

 Kollektivtilbud  
Utbyggingen av Thalleåkeren vil sørge for et nytt og stort reisepunkt for mange. Det er beregnet at antall 
daglige kollektivturer fra/til planområdet vil være ca. 550. Markedsgrunnlaget for dette området vil derfor øke, 
mens det på Aspmyra vil reduseres.  

Ved kampdager og eventuelle andre arrangementer bør kapasiteten til kollektivsystem vurderes. Om det 
viser seg at det er overbelastning ved kampdager bør kapasiteten økes, mens ved andre spesielle 
arrangementer bør kapasiteten vurderes hver enkelt gang.  

 Universell utforming  
 Selve planområdet er tilsynelatende flatt, og ferdselsrutene som myke trafikanter skal benytte inn og ut av 
planområdet vil kunne innfri stigningsforholdene. Belysning og tilrettelegging for synshemmede stilles krav til 
da anlegget skal være offentlig tilgjengelig. Krav til universell utforming vil også måtte innfris innad i 
bebyggelsen iht. §2.9 i planbestemmelsene. 

5.9 Planlagt offentlig anlegg  
I forbindelse med etablering av Bodø storstue vil behovet for busstilgjengelighet være viktig. Det er foreslått 
en flytting av kollektivholdeplassen på sørsiden av Thalleveien lengere øst, der den utformes for å håndtere 
3 busser samtidig. Holdeplassen utformes som kantstopp iht. Statens vegvesen sine krav i N100. 
Kantstoppet vil ikke komme i konflikt med annen trafikk som veger seg østover langs Thalleveien, da den 
fungerer som en blindveg for vanlige trafikanter. Unntaket er beboere som har avkjørsel til 
leilighetsområdene lengst øst i Thalleveien.  

Busslommen på nordsiden av Thalleveien ivaretas slik den er bygd i dag. Busstrafikken fra Kirkeveien vil 
være mindre enn fra Bodøveien med utgangspunkt i de bussrutene / tidene som eksisterer i dag. 
Busslommen vil gi beboere som bor lengst øst langs Thalleveien mulighet til å passere bussen selv når den 
har stoppet. Dette sikrer også fri sikt for kjørende mot gangfeltet som er tiltenkt mellom avkjørselen til 
««storstuen»» og busslommen.  

 

Figur 5-15: Forslag til kollektivholdeplass, tilpasset 3 busser. 

5.10 Folkehelse og bomiljø 
Bodø kommune har gjennom «kommuneplanens samfunnsdel – 2021 2033» og «handlingsplan for trivsel og 
gode levekår 2018-2021» et stort fokus på folkehelse og trivsel. Det er utarbeidet egne mål for å oppnå 
resultater innenfor ulike deltema.  

En av de åtte satsingsområdene i samfunnsdelen er «Folkehelse og mangfold», der det er identifisert både 
positiver og utfordringer i samfunnet i dag. Noen av disse utfordringene er:  

• Å utjevne sosiale helseforskjeller  
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• Økende problematikk innen psykisk helse både blant unge og voksne  
• Skape et levende og inkluderende lokalsamfunn 

Det er utarbeidet delmål for å oppnå forbedringer blant utfordringene kommunen står over:  

• Tilrettelegging for en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet  
• Tilrettelegge for et forutsigbart samarbeid med frivillig sektor  
• Tilflyttere og innvandrere inkluderes slik at de blir aktive samfunnsdeltakere og kommer raskt i jobb 
• Gode levekår med like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion eller livssyn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. I dette ligger universell 
utforming av bygg, parker mv i Bodø-samfunnet. 

• Bodø kommune skal være aktiv i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet, hatefulle ytringer, 
rasisme og ekstremisme. 

Bodø storstue sine planlagte fasiliteter og aktivitetstilbud vil være en bidragsyter ovenfor kommunen og 
samfunnet ved å tilby blant annet felles samlings-/møteplasser for alle, variert idrettstilbud for alle kjønn, 
aldre og funksjonsnedsettelser, helsetjenester og arbeidsplasser. Selv om fotballen er hovedelementet i den 
planlagte bebyggelsen, vil det være andre interesseområder som vil være tilgjengelig for de som ikke har 
noe forhold til idretten.  

5.11 Barns interesser 
Planforslaget er utformet i tråd med føringene i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Lekeområdene i 
planforslaget er planlagt ut fra hensyn av at arealene sikrer at barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette er planlagt gjennom å sikre at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold, gir 
muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for 
samhandling mellom barn, unge og voksne. Videre lekeområder sikret gjennom bestemmelsene mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

5.12 Sosial infrastruktur  
««Storstuen»» vil legge til rette for helsetjenester i form av blant annet rehabilitering, legesenter og en egen 
drop-inn barnehage. Tjenestene er viktige for å gi et helhetlig tilbud for de aktiviteten som er tenkt etablert, 
spesielt idrett da utøvere er utsatt for skader. Tjenestene vil også være et avlastende tilbud for 
omsorgsboligene ved at avstandene vil være begrenset til samme bygningskropp som de oppholder seg i, 
og redusere behovet for bruk av forurensende transportmidler.  

5.13 Teknisk infrastruktur  

 Renovasjon 
Det er planlagt et pyrolyseanlegg inni selve ««storstuen»» som vil brenne alt av avfall som produseres. Dette 
inkluderer restavfall fra hele bygget i tillegg til avfallslam som vil importeres fra kommunens 
håndteringsanlegg. Dette reduserer behovet for at renovasjonskjøretøy inn til stadion. 

 Vann og avløp 
««Storstuen»» har som ambisjon å være et av verdens mest innovative, bærekraftige og fremtidsrettede 
anlegg. Dette innebærer å anvende løsninger som sikrer bærekraftig levering og behandling av vann og 
avløp. Det er tenkt å bruke kloakk fra anlegget til pyrolyseanlegget og dermed utnytte energien i dette og 
slippe tilsvarende rent vann ut på avløpsnettet, etter at varmeenergien er hentet ut. Det er også opprettet 
samarbeid med IRIS Salten for å se på mulig bruk at byens kloakkslam til samme utnyttelse. 

Hovedforsyning for vann til sprinkleranlegg, utvendig slukkevann og forbruksvann planlegges tilknyttet mot 
vannkum ved krysset Thalleveien/Kirkeveien. Bodø kommune ønsker at det skal legges én 
forsyningsledning for sprinkler, slokkevann og forbruksvann. Ledning for sprinkler og slokkevann 
tilbakeslagssikres mot tilførselsledning. For en trygg, driftssikker løsning mtp. forbruksvann anbefales tosidig 
vannforsyning med en supplerende tilkobling for vann på vannledning nord for Thalleveien. 
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Det planlegges for stor grad av lokal overvannshåndtering. Nødvendig fordrøyningsvolum for å sikre at 
avrenning fra planområdet ikke øker som følge av tiltaket er beregnet til ca. 123 m3. Tre-trinns strategien 
med infiltrering, fordrøyning og trygge flomveier vil legges til grunn. Det planlegges også for oppsamling av 
regnvann fra harde flater for gjenbruk til toalettspyling og banevanning. Fordrøyningsløsninger planlegges 
med mengderegulert overløp til offentlig overvannsnett. Utfyllende informasjon finnes i notat for overvann 
(Afry, 2022) 

Det planlegges for pyrolyseanlegg for håndtering av deler av avløpssystemet i bygget. Prosessen er 
energikrevende, spesielt ved høy fuktighetsgrad. Det legges dermed også opp til kobling for avløpsanlegg 
mot SP200-ledning nord for Thalleveien. For deler av avløpsanlegget er det aktuelt med pumping. 
Pumpeledning vil ledes til trykkløs rennekum med utløp i selvfall mot offentlig nett. 

For en trygg, driftssikker løsning mtp forbruksvann anbefales tosidig vannforsyning med en supplerende 
tilkobling for vann på vannledning Ø160 nord for Thalleveien.  

Detaljtegninger for tilknytning av spillvann må godkjennes av Bodø Kommune før byggestart. 

 Overvann 
Overvann/takvann vil behandles på egen eiendom i henhold til prinsippet om lokal overvannshåndtering og 
oppsamling av regnvann til bruk for å erstatte forbruk av rent drikkevann. Terrenget vil danderes slik at 
overflatevannet i størst mulig grad ledes til terreng og nødvendig oppsamling.  

Grunnvannsnivåer vurderes av geolog/hydrolog som foreløpig har antatt at grunnvannstanden ligger på 
kotehøyde C+16,0. Det forutsettes i utgangspunktet å ikke benytte drensvann fra leire og andre drenerende 
masser for gjenbruk. 

Regnvann, fra 50% eller mer, av de harde flatene på tomten samles opp med tanke om gjenbruk i 
toalettsisterner og andre ikke-drikkevannsformål. Fotballarenaen med tilgrensede treningsarealer vil ha et 
relativt omfattende behov for vanning. Det søkes å redusere behov for å benytte kommunal 
vannforsyningsnett til banevanning gjennom gjenbruk av regnvann fra harde flater.  

Overvann fra deler av takflaten samt øvrig avrenning fra utomhusarealer ledes mot grøntarealer og 
beplantede flater. Dette vil bidra til økt, naturlig vanntilførsel, opprettholdelse av vannets naturlige kretsløp og 
redusert vanningsbehov. Vann som ikke infiltreres direkte i grunnen vil ledes til sandfangskummer og videre 
til overvannsanlegg bestående av fordrøyningsmagasin og oppsamlingstanker. Alle lukkede løsninger 
etableres med overløp til offentlig infrastruktur. Mtp gjenbruk av regnvann estimeres at overvannsmengde fra 
50% av arealer med tette flater kan utgjøre i størrelsesorden ca. 59 l/s for en 30 minutters regnhendelse med 
2 års gjentakelsesintervall. Ved dimensjonerende regnhendelse med 25 års gjentakelsesintervall og 30 
minutters varighet kan overvannsmengden fra 50% av de harde flatene tilsvare 115 l/s. Deler av dette 
overvannet vil kunne gjenbrukes i sanitæranlegget og til vanningsanlegget der hvor dette er hensiktsmessig. 

 Blågrønnfaktor (BGF) 
Dagens klimasituasjon er et viktig tema, spesielt rundt håndtering av overvann både gjennom drenering og 
vannelementer. For å minimere belastningen på eksisterende overvannsnettet i kommunen, er det viktig å se 
på diverse tiltak som sikrer naturlig dreninger ved bruk av permeable løsninger i motsetning til større tette 
asfalterte flater. Denne kan løses både gjennom bruk av permeable løsninger på bakkenivå, samt tiltak på 
selve bygningskroppen som fører vann til blant annet grønntak og diverse vegetasjon fordelt på bygget eller 
eiendommen.  

Iht. kommuneplanens arealdel for Bodø kommune 2022-2034 §5.1.4 er det stilt krav til håndtering av 
overvann, der Norsk standard NS3845:2020 skal benyttes som metode. Det er stilt krav til en blågrønnfaktor 
på 0,4 for Bodø Storstue. Nøyaktig hvilke tiltak som skal anvendes og hvordan faktoren oppnås skal 
dokumenteres og godkjennes før igangsettingstillatelse gis.  
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 Energiforsyning og alternativ energi  
Energiproduksjon fra solceller er fullt mulig å få til i Bodø. Virkningsgraden til en solcelle blir også bedre ved 
kaldere vær. Likevel er innstrålingen ikke er helt den samme som på f.eks. Østlandet, og det vil derfor kreve 
et litt større anlegg for å få til samme produksjonen. Den optimale vinkel og himmelretning for å få den beste 
produksjonen er sørvendt anlegg med 38 graders vinkel. Dersom man på noen områder velger et takanlegg 
vil likevel et øst/vestvendt takanlegg med standard paneler gi den totalt høyeste produksjonen. Dette på 
grunn av at man får flere paneler på denne type anlegg enn man får på et rent sørvendt anlegg, som vil 
kreve mer plass mellom radene pga. skygger fra panelet foran. Valg av eventuelle transparente eller 
semitransparente solceller vil også gi en lavere virkningsgrad og vil derfor kreve et større areal for å oppnå 
samme produksjon. Ved valg av bygningsintegrerte solcellemoduler vil disse kunne erstatte annet 
fasademateriell og må ses i sammenheng med kostnader for fasader og Co2 avtrykk for bygningsmaterialer. 
Videre fremover er det viktig for Bodø Storstue å se på prinsipper for en helhetlig løsning. Det vil kreve et 
betydelig areal for å kunne oppnå en stor andel av produksjon av solenergi for å møte miljøambisjonene til 
Bodø Storstue, og oppnå høy score i Breeam Communities. 

Har man et lukket tak over stadion på 4000m2 med semitransparente solceller, vil det gi en produksjon fra 
solenergi på ca. 220 000kWh/år. Har man i tillegg en vestvendt fasade som er 3 m høy og 200m lang med 
semitransparente solceller, for eksempel i forbindelse med driv hus. Gir denne en produksjon på ca. 25 000 
kWh/år. 

Det totale elektrisk effektbehovet for Bodø Storstue er pr. 15.03.22 estimert til å være i størrelsesorden 4 
MW. Av dette forbruket havner 2 MW hos én leietaker som benytter store mengder datautstyr. 

5.14 Grunnforhold 
Det er utarbeidet to rapporter for vurdering av grunnforhold. Det henvises til:  

• «V09-R-2022003 _Geoteknisk vurdering – Norconsult» 
• «V17-R-2022003_Geotekniske grunnundersøkelser – Norconsult» 

Planlagt utbygging vil medføre utgravning av  kjelleretasje (oppdelt enten i en større hall, eller 2 – 3 etasjer, 
avhengig av hvilke tiltak som skal legges til rette for) ca. 9 m dypt. Denne utgravningen vil ikke påvirke 
områdestabiliteten nevneverdig, terrengkriteriene vil fortsatt være oppfylt. 

Lokale stabilitetsforhold og fundamentering av planlagt utbygging må prosjekteres i en senere fase. Det kan 
bli behov for grunnundersøkelser i denne forbindelse. Lokale stabilitetsforhold og fundamentering vil være 
løsbare med konvensjonelle metoder. Sprengningsbehov kan ikke utelukkes, men avhenger noe av 
fundamenteringsdybden. Vi ser per nå ingen spesielle geotekniske utfordringer knyttet til dette. 

5.15 Miljøoppfølging  
Det er utarbeidet en egen miljøoppfølgningsplan «V13 

5.16 Avbøtende tiltak / løsninger ROS  
Med utgangspunkt i forslag til regulering for Bodø Storstue, er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser 
ved alle planer for utbygging innenfor et planområde (jf. §4-3) og konsekvensutredning iht. KU-forskriften. 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.  

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 (områdestabilitet)  
• Vind/ekstremnedbør (overvann) 
• Transport av farlig gods  
• Elektromagnetiske felt  



Planbeskrivelse  
Bodø storstue                                                                                                   Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr.: 01   Versjon: 003 
  

2022-09-20  |  Side 
62 av 84 

• Trafikkforhold 
• Sårbare bygg 
• Tilsiktede handlinger  

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for transport av farlig gods og ekstremvind, og det ble 
derfor utført to risikoanalyser.  Analysen av transport av farlig gods viste akseptabel risiko (gul sone hvor 
risikoreduserende tilta må vurderes). Det er ikke identifisert hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for 
plantiltaket, utover det å ha en forsvarlig beredskap hos nødetatene og plan for evakuering av store 
folkemengder.  

Analysen av ekstremvind viste en uakseptabel risiko for liv og helse. Det må derfor etableres tiltak for å 
redusere vindstyrken ved de sørlige delene av stadion slik at vindstyrken ikke medfører redusert sikkerhet.  

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. Tiltakene er sammenfattet i tabell 5.2 og må følges opp i det videre planarbeidet. 

 

Tabell 3: Oppsummering av tiltak 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 
Ustabil grunn 
(områdestabilitet) 

Lokal stabilitet og fundamentering må følges opp i videre prosjektering.  

Vind/ekstremnedbør 
(overvann) 

Det må etableres tiltak for å redusere vindstyrken ved de sørlige delene av 
stadion slik at vindstyrken ikke medfører redusert sikkerhet. Lokale tiltak 
for vindskjerming, som beplantning eller vindskjermer, kan bidra til å øke 
den vindrelaterte sikkerheten. Videre må tiltak i VA-plan etterfølges for å 
redusere sårbarhet knyttet til overvann.  

Radon Det forutsettes at tetting og ventilasjon dimensjoneres etter krav som går 
fram av § 13-5 i TEK 17. 

Transport av farlig gods Etablere plan for evakuering av store folkemengder.  
Elektromagnetiske felt Områder og rom som vil være nærmest transformator må ikke legges til 

rette for langvarig personopphold. Videre bør alle områder hvor barn er 
ment å oppholde seg legges utenfor umiddelbar nærhet til trafo.  

VA-anlegg/-ledningsnett Eksiterende VA-anlegg må hensyntas.  
Trafikkforhold Trafikkanalysen og dens foreslåtte tiltak må legges til grunn for videre 

prosjektering av plantiltaket. 
Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Plantiltaket må ivareta krav til fremkommelighet for utrykningskjøretøy iht. 
krav i TEK 17 og brannkonsept for Bodø storstue.   

Slokkevann for 
brannvesenet 

Slokkevann må tilfredsstille krav i TEK 17 § 11-17 og brannkonsept for 
Bodø storstue.  

Sårbare bygg Sølvsuper aktivitetssenter, Hovdejordet sykehjem Stadiontunet sykehjem, 
Bodø rehabiliteringssenter og Rensåsen barnehage er sårbare bygg i 
nærheten av planområdet. Disse byggene må vies oppmerksomhet og 
hensyntas, spesielt i forbindelse med planlegging av anleggsperioden. Det 
må videre gjennomføres tiltak for å sikre trygg ferdsel av myke trafikanter i 
anleggsperioden.  

 

5.17 Rekkefølgebestemmelser  
Det er foreslått rekkefølgekrav som ivaretar ulike interesseområder.  
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 Før rammetillatelse  
Det må utarbeides en belysningsplan som ivaretar både omkringliggende områder (næringsarealer, 
vegarealer og naboer) og Bodø flyplass med hensyn til innkomne fly (villedende belysning). 

Matjorda ved Thalleåkeren er en av de viktigste elementene innenfor planområdet. Det stilles krav til en 
faglig utredet og godkjent matjordhåndteringsplan, som også skal være godkjent av Bodø kommune. Det 
stilles også krav til en tiltaksplan som belyser hvordan jordmassene graves opp, fraktes til mottaksarealet og 
hvordan det til slutt fordeles hos mottaker.  

Det skal foreligge en godkjent VA (vann og avløp) rammeplan som må godkjennes av Bodø kommune. 
Planen skal synliggjøre hvordan vann og avløp løses i forbindelse med utbygging, samt 
overvannshåndteringen på tomten.  

 Før igangsettingstillatelse  
Før det kan gis igangsettingstillatelse av tiltak innenfor planområdet må følgende være gjennomført:  

• Flytting av matjorda til mottaksarealet  
• Geoteknisk prosjektering skal være utført og godkjent av Bodø kommune  
• Det skal foreligge teknisk plangodkjenning fra Bodø kommune i forbindelse med alle kjørearealer 

som kobles på det offentlige vegnettet.  
• Alle tiltak som berører samferdselsareal og / eller grunn tilhørende Nordland fylkeskommune må 

være godkjent av grunneier.  
• Plan for vern av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 

søknad om igangsetting. Planen skal gjøre greie for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for skolebarn, gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold.  
 

Tiltak for å unngå akutt forurensing skal være en del av miljøoppfølgningsplanen og bygge- og 
anleggsplanen.  

 Før bebyggelse tas i bruk (KBA1) 
Før brukstillatelse av tiltak kan gis skal følgende være utført:  

• Fortau o_FO1 og o_FO5 skal være opparbeidet  
• Gang- / sykkelveg o_GS3 og o_GS4 skal være opparbeidet   
• O_HPP skal være opparbeidet 
• Støyskjermingstiltak skal være etablert. 

 Før bebyggelse tas i bruk (KBA2)  
• Sikkerhetsnett skal være etablert mot Bodøveien før første utendørs aktivitetsareal tas i bruk.  
• Støyskjermingstiltak skal være etablert. 
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6 Virkninger av planforslaget  
6.1 Arealbruk 

 Forhold til nasjonale og fylkeskommunale føringer 
Et bærekraftig Nordland - Planstrategi for samarbeid og grønn omstilling 2021-2024 har seks forskjellige 
hovedmål presentert i Figur 6-1. «Storstuen» vil ha et spesielt bidrag for måloppnåelsen av punkt 1, 2 og 6.  

Mål 1 «Storstuen» er tenkt som et inkluderende knutepunkt og vil ha et bredt tilbud av tjenester spesielt 
knyttet opp mot idrett. Samtidig vil anlegge tilby andre tjenester som matservering og jordbruk. 
Mål 2 Det er et sterkt fokus på bærekraft i prosjektet gjennom innovasjonsprosjekter for energiproduksjon og 
gjenvinning, herunder gjenvinningsanlegg og energiproduksjon fra solceller. 
Mål 6 Gjennom innovasjonsprosjektene som gjennomføres i sammenheng med «storstuen» vil prosjektet 
også danne grunnlag for informasjonsutveksling og kunnskap om nye løsninger. Samtidig vil arenaen kunne 
legge til rette for at et toppidrettsmiljø kan vokse frem, da også på tvers av idretter. 

 

Figur 6-1 De seks forskjellige hovedmålene i Et bærekraftig Nordland (Nordland fylkeskommune, 2021) 

 Forhold til Kommuneplan Bodø kommune 
Planforslaget sitt utbyggingsområde er i tråd med kommuneplanens arealdel for Bodø 2022-2034. En av 
hovedpremissene for Thalleåkeren som lokasjon for Bodø Storstue er vedtatt arealdisponering i KPA til 
Bodø kommune (2022-2034). Thalleåkeren er foreslått avsatt til kombinert formål 
(tjenesteyting/næring/idrett) og LNFR.  

 Forhold til FNs bærekraftsmål  
FNs 17 klimamål danner grunnlaget for ambisjonene i prosjektet. Det gjøres en rekke tiltak for å oppnå 
bærekraftige løsninger innenfor «økonomi», «sosiale forhold» og «klima og miljø» i tråd med FNs 
bærekraftsmål og Parisavtalen (FN, 2015).  

Blant tiltakene som er planlagt er matproduksjon (urbant jordbruk), gjenvinningsanlegg (pyrolyseanlegget) for 
varmeproduksjon av avfall, gjenvinning av vann og avløp og vindenergiproduksjon. Det er i sammenheng 
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med prosjektet 2 ca.se-prosjekter for Zero Emision Neighbourhood, 4 Enova-prosjekter og 5 
innovasjonssøknader, og ses i sammenheng med «Ny by - Ny flyplass»-området. Alle disse tiltakene skal 
være med på å redusere CO2-avtrykket. Anlegget vil også tilby flere arbeidsplasser i tillegg til å være et 
samlingspunkt for aktivitet.  

Iht. §1.11 i KPA (2022-2034) skal FNs bærekraftsmål legges til grunn for planlegging. Dette skal vurderes 
allerede ved oppstart av planarbeidet. Listen under er ikke uttømmende og kan være utsatt for endring.  

Mål  Planens forhold til målet  

 

«Storstuen» har som ambisjon å legge til rette for lokalproduksjon av ulike matvarer / 
råvarer som skal brukes i utvalgte næringer på anlegget. Overskuddet av produksjonen 
kan potensielt eksporteres til andre leverandører / næringer i Bodø. Matkonseptene for 
egen matproduksjon i anlegget og for å fremme lokal kompetanse på urbant landbruk står 
sentralt som et bindeledd i den sosialøkonomiske planen for prosjektet. Det vil ikke være 
matavfall fra anlegget. Matrester vil enten bli videresolgt, donert eller bli brukt som energi i 
pyrolyseanlegget.  

 

«Storstuen» er et samlingssted for helsefremmende aktivitet, med enkel tilgang til 
grunnleggende helsetjenester. Med å øke bevissthet på økologisk mat, fysisk helse, 
integrering av ulike miljøer på tvers av e-sport og spillerstrategier på høyt fysisk idrettsnivå, 
ønsker man å redusere forskjeller i ulike sosiale grupper. «Glimtvis» (Bodø/Glimts frivillige 
fotballag for personer som på ulike måter har falt utenfor samfunnet) og andre initiativ som 
er i drift vil også bli forsterket med dette anlegget. Andre aktuelle elementer kan være 
integrering av eldrebølgen – siden anlegget vil få innvendige muligheter til løping/gåtrening 
og diverse andre aktiviteter.    

 

En av Norges idrettsforbund sine kjerneverdier er å styrke tilbudene innenfor 
kvinneidretten. «Storstuen» har som ambisjon å huse lokaler for ulike idretter tilgjengelig 
for alle aldre og kjønn samt å blande idretter på tvers av interesser og tradisjoner, som 
eksempelvis turn sammen med fotball.    

 

«Storstuen» har som ambisjon å være et av verdens mest innovative, bærekraftige og 
fremtidsrettede anlegg. Dette innebærer å anvende løsninger som sikrer bærekraftig 
levering og behandling av vann og avløp. Det er tenkt å bruke kloakk fra anlegget til 
pyrolyseanlegget og dermed utnytte energien i dette og slippe tilsvarende rent vann ut på 
avløpsnettet, etter at varmeenergien er hentet ut. Det er også opprettet samarbeid med 
IRIS Salten for å se på mulig bruk at byens kloakkslam til samme utnyttelse. 
 

 

Bebyggelsen og den tekniske infrastrukturen legger opp til bruk av grønne energikilder, 
samtidig som bygget skal produsere grønn energi som kan føres tilbake til det lokale 
fjernvarme- og el-strømnettet i Bodø. Fordi Bodø ligger i sone for arktisk klima, vil det 
testes ut en miks av ulik vindteknologi basert på både vibrasjon, turbiner, effektbatterier, 
termiske batterier mm. Sammen med sensorikk og AI (kunstig intelligens) vil prosjektet 
tilstrebe en stabil energiløsning basert på ustabile bruker- og driftsgrensesnitt. 

 

Det legges opp til en stor variasjon i nye arbeidsplasser innenfor den nye «storstuen», med 
et bredt spekter av ulike yrker. Bygget, med sine tilhørende funksjoner, vil bidra til den 
totale økonomiske veksten i Bodø og mulighet for at nye markedssegmenter kan få en 
testarena for nye produkter eller planleggingsmetoder i den nye «storstuen».   
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Mål  Planens forhold til målet  

 

«Storstuen» har en ambisjon om å bli en frontfigur for innovative og miljøvennlige prosjekt 
og konstruksjoner. BREEAM Communities-sertifiseringen er førende for prosjektet og stiller 
krav til blant annet nytenkning, smart bruk av eksisterende infrastruktur og alternative 
energikilder som bidrar til bærekraftig utvikling. Prosjektet vil også gi en plattform for 
pilotering av nye norske energi- og klimateknologier som kan verifiseres og dermed få en 
plattform for videre skalering. Som en del av BREEAM Communities Outstanding-
sertifiseringen er det tilstrebet både 2 case-prosjekter for Zero Emission Neighbourhood, 4 
Enova-prosjekter og 5 innovasjonssøknader innen selve BREEAM Communities-
sertifiseringen. Alle tiltak utarbeides sammen med Bodø Kommune slik at infrastruktur til 
eksisterende byområder, samt «Ny by - Ny flyplass»-området skal kunne nyte godt av 
utviklingene. 

 

En av grunnverdiene innenfor norsk idrett er at alle skal ha tilgang til å utføre den 
aktiviteten de ønsker å delta på, uavhengig av økonomisk, kjønnsmessig eller geografisk 
bakgrunn. Anlegget vil legge til rette for nye aktivitetstilbud (f.eks. fasiliteter for et bredt 
spekter av idretter) som viderefører grunnverdiene innenfor den norske idrettskulturen. Det 
tilstrebes også å senke barrierene mellom barn og eldre, mellom «gamere»/e-
sportsutøvere og proffe idrettsutøvere, høyfunksjonelle samfunnsbidragsytere og de som 
har falt utenfor («Glimtvis» og samarbeid med Kirkens Bymisjon mm). Prosjektet har 
allerede fått internasjonal oppmerksomhet og blir forhåpentligvis den nye møteplassen 
også for kulturintegrasjon og hyppige utenlandske besøk.  

 

Den nye «storstuen» har som ambisjon om å bli et av verdens mest miljøvennlige og 
bærekraftige anlegg. Ambisjonen med prosjektet er å oppnå BREEAM Communities 
Outstanding sertifisering, noe som tilsier at bygget må innfri strengere krav enn det plan- 
og bygningsloven legger opp til. Bygget vil gi tilbake til Bodø som by på flere ulike nivå.  
Gjennom dialog med Bodø Kommune v/ næringssjef og kobling mot prosjektet «Ny by - Ny 
flyplass», sikres verdier som kan føres videre i valg som gjøres for energiløsninger, bygge- 
og planleggingsmetoder, sirkulær økonomi, sosiale kvaliteter med mer. 

 

Det legges opp til at anlegget skal ha en sirkulær løsning for bl.a. avfallshåndtering, 
varmegjenvinning og ulike energiløsninger.  
Thalleåkeren er i dag registrert som fulldyrka jord. Det skal legges stor vekt på håndtering 
av matjorden, enten gjennom gjenbruk i selve bygget og/eller flytting av jorda til 
jordbruksområder/ gårder som har behov for det. Prosjektet har startet på et 
utviklingssamarbeid med IRIS Salten og andre partnere med et konsept for realisering av 
ombruk av overflatematerialer. Prosjektet har som mål at minimum 70% av alle overflater 
(gulv, vegg, tak) skal være av ombruksmateriale fra rivingsprosjekter eller annet. 

 

«Storstuen» har som ambisjon å være et karbonnøytralt bygg, og som bidrar til at CO2 

fotavtrykket reduseres. Dette er tenkt løst gjennom blant annet å utvikle sementfri betong 
fra askeavfall fra Keiserens biobrenselsanlegg og pilotere 80% CO2 redusert 
sementteknologi, klimareduksjon i planleggingsmetode av bærende konstruksjoner, fange 
egen CO2 fra utkastluft og gjenbruke denne til å akselerere fotosyntese og matproduksjon 
for storstueanlegget og lokalsamfunnet rundt.  

 

Anlegget vil være et samlingssted for alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, 
idrettsinteresser, politisk standpunkt, nasjonalitet eller kjønn. Idretten og de andre 
funksjonene som «storstuen» skal romme skal være åpen og tilgjengelig for alle.  
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Mål  Planens forhold til målet  

 

Planprosessen legger opp til et tett samarbeid mellom naboer, innbyggere i Bodø, 
idrettslag, barn og unge, kommunen og offentlige myndigheter. Alle skal bli hørt og være 
med i prosessen med å utvikle Bodø sin nye bærekraftige storstue. BREEAM Communities 
har også her en helt egen kategori som skal dokumentere samarbeid på tvers av et uhildet 
ekspertpanel for gjennomgang av prosjekter, involvering av berørte parter og interessenter, 
videre forankring i samfunnet med mer.  

 

6.2 Stedets karakter  
Den nye «storstuen» vil i stor grad påvirke karakteren av planområdet. Skiftet fra jordbruk til idrettsanlegg vil 
være drastisk og den nye arenaen vil være med på å forme Bodø sin stedsidentitet. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 Sol- og skygge  
Plassering av bebyggelsen isoleres til østre del av Thalleåkeren. Med utgangspunkt i det foreløpige 
skisseprosjektet med en foreslått høyde på maks kote +54, vil bygningsvolumet bli høyere enn de 
eksisterende boligene / leilighetene på nordsiden av Thalleveien. Det er utført en sol- og skyggestudie for å 
identifisere virkningene:  

Mars 

 

Figur 6-2: Sol- og skyggstudie. Venstre: 20. mars kl. 12. Høyre: 20 mars. kl.15 

Slik bebyggelsen er skissert i dag vil morgen- og (tidlig) ettermiddagssolen på vinterhalvåret berøre en del av 
uteoppholdsarealet til boligområdene på nordsiden av Thalleveien. Plasseringen av bygget på østlig del av 
Thalleåkeren bidrar med å minimere antall boenheter / boligblokker den berører, da etablert bebyggelse på 
østsiden av Kirkeveien er næringsbebyggelse. Arealene som berøres ligger mellom bygningsmassene, og er 
i dag utformet som et mellomareal uten et tydelig definert bruksformål. Arealet er opparbeidet med en 
vollformasjon. Intensjonene med vollen er ikke definert, men kan antas å fungere som en tiltak for å forhindre 
innsyn fra bakkeplan.  
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Figur 6-3: Areal som berøres av skygge mars kl. 12. 
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Juni 

 

Figur 6-4: Sol- og skyggestudie. Vurdert 23. juni kl. 9, 12, 15 og 18. 

Resultatene fra sol-/skyggestudiet tilsier at bygningsvolumet vil ha liten påvirkning på eksisterende 
boligområder på sommerhalvåret. Deler av arealet sør for leilighetene på nordsiden av Thalleveien vil bli 
berørt, men er ikke arealer som benyttes til uteoppholdsareal.   

 Beliggenhet  
Beliggenheten av den nye ««storstuen»» har sine fordeler og ulemper. Det som har vært premissgivende for 
plasseringen er arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel 2022-2034, og de politiske avgjørelsene 
som ble tatt i forbindelse med den prosessen. Fordelen er nærheten til eksisterende infrastruktur, kollektiv, 
sentrum, flyplassen og beboere in Bodø som skal benytte anlegget. Ulempen derimot er sin plassering tett 
inntil nabobebyggelsen på nordsiden av Thalleveien, støysituasjonen fra Bodøveien og vind fra øst. En 
alternativ beliggenhet øst for planområdet (Rønvikjordene) ble foreslått tidligere i prosessen knyttet til 
kommuneplanens arealdel, men ble nedstemt av det politiske fora i Bodø.  

Tomtestørrelsen er en av de mest utfordrende faktorene med ««storstuen»», da det skal romme både et nytt 
multifunksjonelt stadion bygg samt treningsbane. Konsekvensen av dette er et bygg som krever tetthet og 
må utformes i høyden for å dekke behovene som foreligger.  

 Byform og estetikk 
Ny storstue vil påvirke byformen. Planområdet ligger i utkanten av Bodø sentrum og vil flytte grensen for hva 
som oppfattes som sentrum lenger øst. Bygningskroppen vil naturligvis skille seg ut fra omkringliggende 
bebyggelse, med hensyn til størrelsen og funksjonene den skal romme. Bodø er en by i vekst som gir rom 
for moderne arkitektoniske utrykk, noe som er med å definere byen. Bodø Storstue vil fremstå som et 
landemerke, og vil dermed forventes å gi et estetisk utrykk som gir noe tilbake til Bodø, både for fastboende 
og besøkende.   
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6.4 Landskap  
Tiltaket beslaglegger landbruksarealer/ kulturlandskap på Rønvikjordene. Dette er arealer av kulturhistorisk 
verdi for landskapet og er arealer som er viktig for tilhørighet og identitet for mange mennesker i Bodø. 
Storstua vil bli vesentlig større og høyere enn tilgrensende bebyggelse, og den vil dominere over 
landskapets skala. Tiltaket vil bli synlig fra de nærmeste omgivelsen, fra store deler av Rønvikjordene og 
med større avstand fra flere høyder og fjell rundt byen. Tiltaket vil for enkelte områder hindre utsikten mot 
Børvasstindan og fjellene i Bodømarka. 

 
Figur 6-5: Storstua sett fra rundkjøring mellom Bodøveien, Thalleveien og Sandhorngata. Utsikten mot Rønvikjordene og 
fjellene i Bodømarka vil i hovedsak forsvinne fra RV 80 mellom rundkjøring Bodøveien/ Thalleveien og fram til 
Hålogalandsgata. Også utsikt mot Børvasstindan vil forsvinne fra deler av området. (Kilde: Norconsult AS 20.05.2022) 

 

Illustrasjon 6-5: Storstua sett fra Thalleveien like vest for krysset med Kirkeveien. Storstua har en størrelse og utforming 
som bryter med de øvrige byggene og anleggene i området. (Kilde: Norconsult AS 20.05.2022) 

Hvordan tiltaket oppleves vil være subjektivt. At tiltaket bryter i skala og utforming med omgivelsene, vil være 
negativt for en del mennesker og for en del av/ hele influensområdet. Andre kan oppleve tiltaket som 
storslagent og spennende uten å være så opptatt virkninger tiltaket har på nær- og fjernvirkning. 

Samlet sett vurderes tiltaket å medføre en forringelse av landskapet.  

For mere utfyllende tekst om virkninger av planforslaget på landskapet, vises det til «V05 – R2022003_KU 
landskapsbilde – Norconsult».   

6.5 Landbruk og naturressurser 
Planområdet er i dag benyttet til jordbruk noe som kraver flytting av matjord. Tilførselen av matjord vil 
forbedre dyrkingsforholdene på mottaksarealet betraktelig. Nydyrking av mottaksarealet vil medføre at det 
blir mulig å dyrke gras på området, i stedet for at det er et lite produktiv beite, som det er i dag. Graset skal 
brukes til vinterfôr til kyr, i forbindelse med produksjon av melk og kjøtt. Ettersom det i dag drives en lite 
intensiv drift på matjorda på Thalleåkeren, vil matjorda kunne produsere flere liter melk på de nye områdene 
på navn enn det de gjør i dag. 40 dekar gras vil grovt regnet kunne føre til produksjon av 40 000 liter melk i 
året. 

Storstua Hålogalandsveien 

 

 

I bru over Bodøveien 

 

 

Storstua Keiseren
 

  

Gartneri 

Thalleveien 9 

Thalleveien 
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6.6 Friluftsliv og rekreasjon 
Totalt sett vil arenaen ha et positivt bidrag inn mot mulighetene for spesielt idrett. Anlegget vil også, ved å 
samle flere aktiviteter på samme sted, åpne for samhandling på tvers av de ulike tilbudene. Samtidig vil 
andre anlegg i nærheten kunne oppleve redusert bruk, avhengig av hvor høy etterspørsel det er innenfor 
den organiserte og uorganiserte idretten. «Storstuen» vil ha et positivt bidrag inn mot aktivitetstilbudet i 
Bodø. Samtidig samler bygget flere aktiviteter i samme bygg, noe som vil skape et grunnlag for økt trivsel og 
aktivitet også mellom de ulike idrettene. 

Thalleåkeren som friluftsområde er vurdert i 4.6. Thalleåkeren er et driftet som landbruksjord i dag, og gir en 
begrenset mulighet for bruk som friluftsområde. Arealet er ikke registrert i miljødirektoratets kartdatabaser 
som viktig friluftsområde for mennesker. Det som dyrkes på jordet skal helst ikke preges av bruk under 
vekst, da det vil ødelegge verdien og vekstforholdene til det som dyrkes. I tillegg er jordet eksponert for mye 
vind (jf. vindanalysen og vurderinger gjort i ROS analysen). Det foreligger ingen skjermen hverken i form av 
vegetasjon eller menneskeskapte konstruksjoner / barrierer, som hindrer vær / vind, innsyn fra 
hovedvegnettet, eller støy.  

6.7 Naturmangfold  

 Arter (naturmangfoldsloven)  
Nedbygging av Thalleåkeren vil medføre negative konsekvenser for det lokale fuglelivet. Først og fremst får 
fuglene reduserte områder til å sanke mat. Selv om ikke vipe og storspove hekker akkurat på Thalleåkeren, 
vil enhver nedbygging av kulturlandskapet øst for Bodø sentrum medføre reduserte levearealer for disse 
rødlistede fugleartene. En fortsatt bit-for-bit-nedbygging av kulturlandskapet øst for Bodø, med påfølgende 
redusert avstand til menneskelig aktivitet, kombinert med stadig mindre områder for fødesøk, vil på sikt 
kunne føre til at fuglene gir opp kulturlandskapet som leveområde. 

I seg selv er ikke tiltaket kritisk for fuglene, hverken trekkfuglene eller vipe og storspove, ettersom 
Thalleåkeren er helt i utkanten av kulturlandskapet i Bodø. Men utbyggingen er en del av en bit-for-bit-
utbygging av kulturlandskapet i Bodø som har pågått side 1950-tallet. Bit-for-bit-nedbygging medfører en økt 
samlet belastning på fuglearter som er avhengige av slike åpne områder for hekking, fødesøk og hvile under 
trekkperioden. En nedbygging av slike arealer vil ha en negativ konsekvens for det naturmangfoldet som 
benytter arealet i dag. Til fordel for naturmangfoldet eksisterer det i dag store landbruksarealer øst for 
planområdet som vil fungere som erstatningsarealer for diverse fugler som har behov for like forhold 
Thalleåkeren tilbyr.  

Tiltaket reduserer størrelsen på de åpne områdene, og dette er vanskelig å avbøte uten å åpne andre 
områder. Skadereduserende tiltak for vipe og storspove er derfor vanskelig, og det eneste aktuelle ville vært 
flate, grasdekte tak eller erstatningsbiotoper andre steder.  

Skadereduserende tiltak er gitt i egen rapport for BREEAM (Norconsult; Advansia; AFRY; Gottlieb Paludan, 
2022) 

Omlokalisering av fuglearter vil bli en naturlig konsekvens i forbindelse med flytting av matjorden til ny 
lokasjon. Det vil være viktig å ha et bevist forhold til dyrelivet som befinner seg i området under en 
omflyttingsprosess, slik at anleggsmaskiner som brukes ikke kommer i konflikt med eventuelt dyreliv på 
jordet.  

 Vurdering etter naturmangfoldloven §8-12 
Naturmangfoldloven §8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget gjennom de offentlige kart- og datatjenestene på nett er tilstrekkelig 
opp imot sakens karakter. Det har vært uført befaring med en miljøgeolog som har bekreftet at innholdet i 
kunnskapsgrunnlaget gjenspeiler dagens situasjon.  

Naturmangfoldloven §9 – Føre-var-prinsippet  
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Området er vurdert opp mot et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og det er vurdert at tiltakene som 
gjennomføres i forbindelse med «storstuen» ikke vil få vesentlige skadet på naturmangfoldet.  

Naturmangfoldloven §10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Situasjonen for økosystemet, naturtyper eller arter skal vurderes på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, jf. 
forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. De overordnede målene er at mangfoldet av naturtyper og arter i norsk natur 
skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde, og at økosystemers funksjoner, struktur og 
produktivitet skal ivaretas så langt det anses rimelig. 

Jf. vurderinger gjort i 4.9 og 5.6 legges det til rette for en samlede belastningen på det eksisterende 
økosystemet ikke blir vesentlig. Det er forsøkt å utøve / sikre kompenserende tiltak der økosystemtjenester 
blir berørt, spesielt vannressurser og dyrkamark. Naturlig fordrøyning av vann og bruk av vannspeil (blå-
grønn faktor) vil kunne bidra til å sikre en mindre belastning på overvannsnettet, samtidig som det inviterer til 
bruk av / integrering med naturmangfoldet. Dyrkamarka blir omlokalisert gjennom omdisponering. 
Jordbruksarealet ved Rønvikjordene vil bli redusert, men gjennom omdisponering vil ikke total antall areal 
dyrkbar mark reduseres.  

Naturmangfoldloven §§11 – 12  

For å unngå unødige skader på naturmangfoldet forutsettes det at tiltakshaver etterfølger prinsippene i 
naturmangfoldsloven §§ 11 og 12 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og at det 
benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

6.8 Folkehelse og bomiljø 
«Storstuen» vil være et sentrum for fysisk aktivitet, noe som forhåpentligvis vil gi flere mulighet til å utøve 
fysisk aktivitet. Fokus på å gi barn og unge gode vaner for fysisk aktivitet vil ha positive effekter for 
folkehelsen. Det skal også legges til rette for at voksne har et aktivitetstilbud som bidrar til en mer fysisk 
livstil.  

Aktivitets- og idrettstilbudene har et stort potensial i å bidra inn mot flere av Bodø kommune sine delmål 
knyttet opp mot folkehelse. Det er med å danne blant annet; felles møteplasser som alle kan benytte og føle 
seg hjemme, inkludering og økt følelse av felleskap og en mer aktiv livstil. En økende utfordring for Bodø 
kommune er innen psykisk helse blant barn, unge og voksne. Bodø storstue har en mulighet til å bidra til å 
redusere den økende problematikken gjennom de overnevnte målene.  

Det er i tillegg planlagt omsorg+ boliger. Omsorgsboliger i nærheten av andre funksjoner åpner for 
integrering og samhandling, noe som kan benyttes som en ressurs i habiliteringsarbeidet.  

6.9 Økosystemtjenester 
Av 5.6 fremgår det at tilbudet for økosystemtjenester tilbudt innenfor det aktuelle området skifter fra 
grunnleggende livsprosesser i nå-situasjonen til opplevelses- og kunnskapstjenester i etter-sitasjonen. 
Samlet sett tilfører arenaen flere tjenester enn hva den tar bort, samtidig som det gjøres tiltak for å tilby 
eksisterende tjenester. Totalt sett vil tiltaket ha et positivt bidrag til tilgjengelige økosystemtjenester. 

6.10 Trafikkforhold  
Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse i forbindelse med reguleringsplanen. For en utdypende faglig 
gjennomgang av trafikkforholdene, henvises det til «V07 – R2022003_Trafikkanalyse – Norconsult».  

Nye Bodø Storstue vil bli et stort reisemål med sine mange virksomheter og formål, både i ukedager og 
helger. Mye av trafikken som i dag går til Aspmyra, vil i framtiden gå til Thalleåkeren. Denne analysen har 
beregnet trafikken til/fra planområdet, basert på at dette er helt ny trafikk. Men mye av denne eksisterer 
allerede på vegnettet.  

Selv om planen legger opp til en maks tillatt utbygging på 70 000m2 BRA for KBA1 og 13 000m2 for KBA2 , 
forventes det relativt sett lite biltrafikk på grunn intensjonen om restriktiv bilparkering. Totalt forventes det at 
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planområdet genererer ca. 1 600 bilturer per dag i en normalsituasjon. Av disse forventes ca. 1 500 bilturer i 
Thalleveien, som vil være adkomst til planområdet. En del av disse er eksisterende trafikk på vegnettet, altså 
til og fra Aspmyra.  

Kapasitetsberegninger gjennomført i rundkjøringen på Rv. 80 og Thalleveien viser god restkapasitet om 10 
år. Utbyggingen vil ikke skape trafikkproblemer i en vanlig makstime.  

På kampdager vil det kunne komme inntil 10000 tilskuere. Det er ikke egen parkering til disse på tomten, så 
de vil i all hovedsak ankomme planområdet til fots eller med sykkel. Dermed er gode og trafikksikre 
gangadkomster svært viktig. Det kan forventes at en del av disse vil parkere langs gater eller på andre 
parkeringsområder, men siden kampene er på kveldstid og i helgene bør det være mulig med en stor grad 
av sambruk med blant annet parkeringsarealene for handelsområdet sør for Bodøveien.  

Med den svært restriktive parkeringsdekningen som det er lagt opp til i denne vurderingen, ca. 200 plasser 
og full utnyttelse gjennom sambruk av disse, er det viktig at andre reisemidler prioriteres og at infrastrukturen 
legger til rette for å i stor grad benytte seg av gange, sykkel og kollektiv, samt drop-off soner (også kjent som 
kiss’n ride). Analysen legger opp til utbedring av fortauet i Thalleveien, slik at sykkelvegen med fortau 
forlenges inn til planområdet. Forslaget tar hensyn til Bodø kommunes ønske om at biladkomst til 
planområdet er før krysset mot Ragnar Schjølbergs veg, da dette krysset ikke er dimensjonert for de 
forventede trafikkmengdene. For å unngå konflikter bør sykkelvegen med fortau krysse Thalleveien etter 
biladkomsten eller planskilt.  

For varelevering og renovasjon anbefales det å opprette et felles mottak, slik at man minimerer kjøredistanse 
med tyngre kjøretøy og dermed minimerer konflikter med prioriterte trafikkgrupper som gange og sykkel. 

Totalt vil bygging av ny stadion på Thalleåkeren øke trafikkmengden på Thalleveien og omkringliggende 
vegnett. Kapasitetsberegninger viser uansett at kryss og rundkjøringer har mer enn nok kapasitet til å 
håndtere disse trafikkmengdene og trafikkbildet vil derfor ikke endres nevneverdig. 

Det er allikevel viktig at løsninger som adkomst og infrastruktur inne på planområdet opparbeides for å sikre 
tryggest mulig avvikling, og at gange, sykkel og kollektivreisende prioriteres. Dette er en følge av en restriktiv 
parkeringsdekning. 

 Tilgjengelighet gående og syklende 
Prosjektet vil etter ferdigstillelse også resultere i en betraktelig økning for aktivitet i rundt og området. Dette 
vil også stille større krav til forbindelseslinjene som leder til arenaen. Hovedforbindelsene mot sentrum er i 
dag er under Rv. 80 ved Thalleveien (egen gang-/ sykkelvei og Hålogalandsgata (gang-/ sykkelvei langs 
veibane). Langs Kirkeveien går det på begge sider gangvei og sykkelfelt. Det vil være fornuftig å etablere et 
gangfelt i vestlig ende av Thalleveien for å sikre tryggere forhold for gående og syklende. Ved større 
arrangement er det naturlig å også ha manuell dirigering av denne veien ettersom den ligger med direkte 
tilknytning til en Riksvei For personer uten funksjonsnedsettelse er nettverket vurdert til å være godt 

6.11 Kjøreatkomst 
Tiltaket vil medføre en økt belastning på eksisterende adkomster til Thalleåkeren. Anslag viser i overkant av 
6 000 personturer i løpet av en vanlig arbeidsdag. Beregninger gjennomført i sammenheng med 
trafikksikkerhetsnotat viser likevel at selv med økt belastning vil adkomsten fra Thalleveien vil ha god 
kapasitet (Norconsult, 2022). 

De foreslåtte adkomstløsningene til selve ««storstuen»» og avlastningssonen (kiss’n-ride), sikrer at all privat 
trafikk foregår på den vestlige delen av Thalleveien. Avlastningssonen foreslås som enveis kjørt, hvor 
avkjøringen skjer på sørsiden av Thalleveien før Ragnar Schjølbergs gate. Videre møter den felles 
adkomstvegen til ««storstuen»» og fører trafikken tilbake vest langs Thalleveien mot Bodøveien 
rundkjøringen. Denne trafikkflyten oppnås ved å ivareta bomløsningen i Thalleveien x Kirkeveien krysset.  

Hovedadkomsten til ««storstuen»» vil være utsatt for busser, varetransport, mediakjøretøy, renovasjon og 
andre tilsvarende større kjøretøy, og vil måtte dimensjoneres deretter.  
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 Parkering  
Bilparkering 

Planområdet vil ha ulike situasjoner, og dermed også ulike krav til parkering. I en hverdagssituasjon vil det 
være andre krav enn på kampdag for Bodø/Glimt. I kapittel 5.7.2 er UEFA kravene listet opp, knyttet til 
kampdager. Krav til hverdagssituasjonen er også vist til.  

Gateparkering kan bli et problem på grunn av den restriktive parkeringsdekningen i planområdet. Overfylling 
og villparkering i sidegater må fortløpende vurderes etter åpning. Blir dette er problem kan det innføres 
lokale tiltak som for eks. beboerparkering, og midlertidig sperringer av gater og parkeringsplasser. Bedre 
skilting til alternativ parkering bør gjennomføres uavhengig av dette. På den måten reduserer biltrafikk inn til 
et overfylt planområde. Det må også vurderes et samarbeid mellom Bod/Glimt, kommunen og politiet under 
kampdager for å sikre at villparkering unngås. Det er en begrenset antall kampdager i løpet av et år, og vil 
være realistisk å innføre. Holdnings- /vaneendringer i parkeringsrutiner er en menneskelig faktor som må 
påvirkes gjennom konsekvente tiltak. Dette forvaltes ikke gjennom en reguleringsplan.  

En teorien vil en restriktiv parkeringsnorm medføre at flere velger bort bilen som fremkomstmiddel, da det 
medfører utfordringer som er frustrerende og krever mer tid. Dette vil i prinsippet øke attraktiviteten for 
kollektiv, sykkel og gåing (alt avhengig av tilgjengelighet, væreforhold og reiseavstand). Det er vurdert at 
parkeringsarealene ved næringsområdene på sørsiden av Bodøveien  vil kunne dekke parkeringsbehovet 
dersom tilskuere velger / har  behov for bruk av bil.  

Sykkelparkering  

Det er en utfordring å legge til rette for en tilstrekkelig mengde sykkelparkeringer for «storstuen» sitt bruk. 
Det er to situasjoner som man må hensyntas, daglig drift og kampdag. Kommuneplanens arealdel sine 
parkeringskrav vil kunne innfri antall parkeringsplasser for den daglige driften. På kampdag vil det måtte 
legges til rette for en betraktelig økning i antall syklister som kommer til anlegget. En løsning er at 
Bodø/Glimt legger til rette for midlertidige parkeringer på eiendommen som sikrer tilstrekkelig med plasser. I 
lys av den restriktive parkeringsnormen som foreslås gjennom reguleringsplanen, vil det være særdeles 
viktig å sikre nok sykkelparkeringsplasser både i den daglige driften og kampdager. Ved bruk av midlertidige 
sykkelparkeringer, kan anlegget tilpasses i dersom bilbruken reduseres. Dette er en forventning ut ifra de 
restriksjonene som fremmes i plan.  

Som nevnt i kapittel 5.7.2 har overbygg / tak blitt drøftet i forbindelse med sykkelparkeringer. Vindforholdene 
er utfordrende på tomten, og etablering av slike konstruksjoner vil åpne for en betydelig risiko for at 
konstruksjonen blir tatt av vinden og blåst videre vestover. Dette kan ha medføre farlige situasjoner for myke 
trafikanter og bilister, som vurdert i vedlagt ROS analyse. Det vil måtte vises til i rammesøknaden hvordan 
sykkelparkeringsområder ivaretas / skjermes, ved å sikre at de ikke plasseres innenfor vindsoner som gir 
fare for liv og helse. Nøyaktig plassering av disse er avhengig av byggets form og avbøtende tiltak.  

 Varelevering og renovasjon 
Vareleveringer i området kan utgjøre en risiko for uønskede hendelser, både innenfor planområdet 
(påkjørsel under rygging) og i form av økt trafikk i områdene rundt «storstuen». Intensjonene er at alle større 
kjøretøy som skal levere / hente varer skal inn i selve bygget under bakkeplan. Dette vil frigjøre 
bakkeplanarealer med tanke på snuarealer og andre større vegformål som må tilpasses store kjøretøy.  

 Kollektiv- og sykkeltilbud  
Reguleringsforslaget legger ikke opp til tiltak som vil medføre en forverring av dagens situasjon knyttet til 
sykkeltilbudet, men ivaretar den infrastrukturen som er etablert av kommunen, fylkeskommunen og Statens 
vegvesen i nærområdet. Det legges derimot opp til en utvidelse av dagens kollektivholdeplass langs 
sørsiden av Thalleveien. Det går busser hit i dag, men med begrenset adganger (4.11.3). Nordland 
fylkeskommune (som er ansvarlig for drift av kollektivtilbudet i Bodø) har meddelt at de vil vurdere behovet 
for å øke kollektivtilbudet langs Thalleveien dersom behovet skulle oppstå. Dette løses ikke gjennom 
reguleringsplanen.   
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Fra notatet «Forslag til løsning for kollektivsystemet i Bodø» (Nordland Fylkeskommune, Reis, 2020) 
kommer det frem at det skal innføres el-busser på alle bybusslinjer. Leddbusser skal innføres på linje 1, og 
på utvalgte avganger på andre linjer. Dette gir økt kapasitet pr avgang. Løsningene ble innført og realisert i 
2021.  

Ruteforslag i notat med forslag til løsning for kollektivsystemet i Bodø gir endringer på alle linjene. Linje 1 og 
2 får avganger hvert 10. minutt, linje 3 hver halvtime. Linje 4 har avganger hvert 15. minutt i rush, og 30. 
minutt på dagtid. Dette gir økt kapasitet på linjene som betjenes av holdeplassene i nærheten av 
planområdet. Planområdet dekkes av alle linjene for bybussene, se Figur 6-5. 

 

 

Figur 6-5: Forslag til ny linjestruktur i Bodø fra 1.7.2021. (Nordland Fylkeskommune, Reis, 2020) 

  Pr. nå er ruten satt opp med minibuss som transportmiddel, og vil gi begrenset 
kapasitet under kampdager. Det må vurderes om den skal erstattes med en fullverdig 
buss, enten hele tiden eller som midlertidig tiltak på dager det er behov. 
Trafikkøkning/reduksjon  

Planområdet vil skape trafikk. Det er blant annet planlagt flere treningshaller for barn og unge, som ofte blir 
kjørt av foresatte. Dette gjør at det vil være gunstig med en «kiss and ride»/hjertesone der barn og unge kan 
settes av og plukkes opp etter trening. Dette for å unngå unødvendig parkering i og rundt planområdet. Det 
er ikke ønskelig at parkering utføres i sidegatene, derfor bør det skiltes tilstrekkelig der parkering er forbudt. 
Sideveiene har heller ikke kapasitet til å ta unna økende trafikk, derfor er det viktig å tenke på plassering av 
hjertesonen. Tidligere er Kirkeveien foreslått som egnet av- og påstigningsplass for turbusser på kampdag, 
disse holdeplassene kan benyttes som hjertesone i normalsituasjon. Dette gjør at kantstopp/busslomme kan 
benyttes uansett situasjon, og sparer området for areal benyttet til samferdselsformål. Dersom det er 
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ønskelig med hjertesone på planområdet er det foreslått en snuløkke vest for innkjøring til planområdet 
(Norconsult, 2022). Denne gir kortere avstand til stadion, og mindre konflikter med andre trafikanter.  

Kapasiteten til «storstuen» er planlagt til 10 000, noe som tilsvarer 20 000 personturer ved arrangement som 
utnytter hele tribune-kapasiteten. Ved konserter kan selve fotballbanen benyttes av publikum, og det 
forventes derfor en maksimal kapasitet på ytterligere 10 000, noe som kan føre til at antallet personturer 
stiger til 40 000. Utgangspunktene kan være boenheter i sentrum, større parkeringsplasser i nærområdet, 
kollektivpunkter eller andre egnede steder for avsetting med privatbiler. Lav parkeringsdekning gjør at kjøring 
til slike arrangement vil være svært begrenset. 

6.12 Forurensning 

 Grunnforurensning 
Den planlagte utbyggingen av Thallejordet vil medføre store mengder overskuddsmasser. Det anbefales at 
det gjennomføres en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse for å dokumentere hvorvidt massene kan 
være forurensede. Dersom det påvises forurenset grunn innenfor planområdet må det utarbeides en 
tiltaksplan for graving i forurenset grunn, som må godkjennes av Bodø kommune før anleggsarbeidene kan 
starte. Det er også stilt krav til en massehåndteringsplan som skal sikre at behandling av eventuelle 
forurensede masser håndteres på en forsvarlig måte, og deponeres på riktig deponi. Planbestemmelsene 
ivaretar tiltaksplan og massehåndteringsplan som rekkefølgekrav.  

 Støyforhold 
Det henvises til «V03 – R2022003_Støyutredning – Norconsult» for en detaljert beskrivelse av 
støysituasjonen. 

Resultat fra beregninger viser at det det er mulig å oppnå et utendørs oppholdsareal utenfor gul støysone 
tilsvarende 15 000 m2 ved bruk av en foreslått skjerm langs RV80 med høyde 4 m over terreng. Denne kan 
bygges som en kombinasjon av voll og skjerm. Dersom skjermen bygges med høyde 2 m over terreng, 
reduseres tilgjengelig areal for uteopphold utenfor gul støysone til 3 800 m2. 
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Figur 6-6: Støykart med 4 meter støyskjerm langs Bodøveien. Kilde: Støyrapport - Norconsult (16.05.2022) 

 

Sammenlikning av støykart med og uten nygenerert trafikk og foreslåtte skjermingstiltak viser at det for 8 av 
de undersøkte boligadressene oppnås en reduksjon i støynivå på fasade med 0-3 dB, mens det for 4 av de 
undersøkte boligadressene blir en økning i støynivå på fasade med 0-1 dB. 

Støynivåer på fasaden til det planlagt bygget i prosjektet viser at det er fordelaktig å plassere eventuelle 
boliger slik at de får fasade i øvre halvdel av bygget mot Thalleveien, eventuelt nedre halvdel av bygget mot 
innkjørsel til tomten dersom det vurderes slik at støynivået her i forbindelse med adkomst ikke tilsier noe 
annet. 

Støyproduksjon i forbindelse med fotballkamper er ikke beregnet. Det er gjort en vurdering ut ifra byggets 
utforming og antall kampdager i året, og det er konkludert med at en slik utredning ikke er hensiktsmessig. 
Bygget er tiltenkt som en lukket form, og antall hjemmekamper ligger på mellom 15 – 18 dager i året. 
Hverdagssituasjonen vil ikke generere merkverdig støy, da antall personer som bruker anlegget vil være 
betraktelig mindre enn kampdagene.  

 Lysforurensning 
Bodø storstue med sine tilhørende funksjoner og treningsbane vil medføre behov for mye belysning. 
Ettersom Bodø lufthavn ligger i nær beliggenhet til planområdet, stilles det krav til utarbeidelse av en egen 
belysningsplan som sikrer at anlegget ikke produserer villedende lys for innkomne fly. Det vil også være 
viktig å sikre at belysning på anlegget ikke medfører negative konsekvenser ovenfor boligbebyggelsen i 
området.  

Det stilles krav til utarbeidelse av belysningsplan både for Avinor og for å sikre lysforurensning i nær- og 
fjernmiljøet. Det er stilt krav til belysningsplanen i bestemmelsene, og planen må godkjennes av både Avinor 
og Bodø kommune før rammetillatelse gis.  
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 Vind 
Thalleåkeren er lokalkjent som et område med mye vind. Det er utført en egen vindanalyse som kartlegger 
vindforholdene med skisseprosjektet som utgangspunkt. (V04 – R2022003_Vindanalyse – Norconsult) 
Resultatene av vindberegningene fremstilles i to kriterier: 

Tabell 4: (Lawson, 1990) 

 

Tabell 5: Lawsons kriterier for vindsikkerhet (Lawson, 1990) 

 

Størst prosentandel av vinden i Bodø kommer fra øst (se pkt. 4.4). Området rundt det foreløpige 
skisseprosjektet viser at vind beveger seg jevnt rundt bygget, og genererer ikke sirkulære vindforekomster 
på lik linje med ytterhjørner på rektangulære bygg. Som man kan se i Figur 6-7 er det tre områder nord, vest 
og sør-vest for bygget som er utsatt for noe ubehagelige vindkast, mens ett område sør på bygget er 
registrert som ukomfortabelt.  
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Figur 6-7: Vindkomfort i kroppshøyde, visualisert på bakkenivået. Vindanalyse - Norconsult- 2022-06-03 

Komfortklassene konverteres til sikkerhetsklasser for å identifisere områder som må sees nærmere på, og 
vurdere behovet for avbøtende tiltak for å bedre sikkerheten (Figur 6-8).  Generelt medfører det nye bygget 
et belte rundt nesten hele stadionet med noe redusert sikkerhet, og et område med redusert sikkerhet på det 
særlig vindutsatte partiet på sørsiden. Samtidig kan det være verdt å merke seg at sikkerheten på 
planområdet ikke er så ulik det man ellers ser i nærområdene. Lokale tiltak for vindskjerming, som 
beplantning eller vindskjermer, kan bidra til å øke den vindrelaterte sikkerheten. 

  

Figur 6-8: Sikkerhetskart som viser sikkerhetsklassene i kroppshøyde, visualisert på bakkenivå. Vindanalyse - 
Norconsult- 2022-06-03 

Bebyggelsen vil bære preg av positiver og negativer i forhold til konsekvenser av vind ovenfor nær- og 
planområdet. Arealet mellom ««storstuen»» og bebyggelsen på nordsiden av Thalleveien vil en økt 
vindstyrke langs veien. Samtidig vil bygget fungere som en «skjerm» ovenfor arealer som ligger på vestsiden 



Planbeskrivelse  
Bodø storstue                                                                                                   Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr.: 01   Versjon: 003 
  

2022-09-20  |  Side 
80 av 84 

av bygningskroppen. Dette vil være til fordel for de som skal oppholde seg og utøve ulike aktiviteter / idretter 
på vestlig del av planområdet.  

6.13 Planlagt offentlig anlegg 
Det er planlagt en busslomme med plass til 3 busser. Et nytt stoppested vil være gunstig i sammenheng med 
arrangementer/kamper i «storstuen». Kollektivtilbudet i Bodø er administrert av Nordland fylkeskommune, 
men selve arealet avsatt til bussholdeplass vil bli vedlikeholdt av kommunen. Det er også foreslått nytt fortau 
langs sørsiden av Thalleveien som overføres til kommunen ved ferdigstillelse.  

6.14 Barns interesser  
I anleggsfasen vil utbyggelse av «storstuen» medføre negative konsekvenser for barn og unge ettersom 
området vil oppleve økt støy fra anleggstrafikk og -virksomhet. Sikker anleggsgjennomføring dekkes i 
anleggsplanen som er stilt krav til i bestemmelsene og er svært viktig for å ivareta barns trygghet i denne 
perioden. 

Planforslaget forutsetter ikke omdisponering av arealer som i dag er i bruk av barn og unge, og det er derfor 
ikke nødvendig å finne erstatningsarealer. 

Bodø storstue som et ferdigstilt prosjekt vil bidra positivt til barn & unge ved å kunne tilby en stor variasjon av 
aktivitetsområder og idrettslag. ««Storstuen»» fungerer som et felles samlingsted for flere idretter, og skaper 
en arena der utøvere og familier kan treffes på tvers av aktiviteten / idrettene de utøver.  

6.15 Sosial infrastruktur  
Bodø storstue vil ikke ha innvirkning på infrastrukturen knyttet til skoler og utdanningsinstitusjoner. Det er 
foreslått etablering av en åpen barnehage, men dette er ikke et direkte konkurrende tilbud mot eksisterende 
barnehagetilbud i Bodø. Dette skyldes at åpen barnehage ikke tilbyr faste plasser, men muligheten for barn i 
barnehagealder å leke og sosialisere seg med gjenaldrende med tilsyn av en omsorgsperson.  

Aktivitetstilbudene som er planlagt etablert i forbindelse med ««storstuen»» kan medføre bruk av skoler 
direkte, men vil kun fungere som et supplerende aktivitetstilbud til det skolene allerede har til disposisjon.  

Det er foreslått etablering av omsorg + boliger, og disse er heller ikke direkte konkurrerende med 
tradisjonelle omsorgsboliger kommunen tilbyr. Boenhetene skal være disponibel for de som ønsker å ha et 
botilbud med lett tilgjengelighet for organisert aktiviteter og nødvendig assistanse / tjenester.  

6.16 Universell utforming  
Planområdet er naturlig flatt, og det er ingen terrengmessige utfordringer med tanke på helning. Alle 
utearealer og oppholdsareal er tiltenkt universelt utformet. Bygget vil tilfredsstille kravene om universell 
utforming i TEK17. 

6.17 Teknisk infrastruktur 

 Renovasjon 
Renovasjonsløsingen presentert i planforslaget vil redusere behovet for henting av avfall, noe som også 
fører til mindre trafikk inn på området. Samtidig vil brenning av kloakkslam i pyrolyseanlegget medføre økt 
trafikk, ettersom anlegget vil brenne mer enn eget avfall. CO2-pellets er et restprodukt som også må 
transporteres ut av arenaen. 

 Vann og avløp 
Offentlig VA-anlegg påvirkes av utbygging i form av nye tilknytninger for vann, spillvann og overvann. Det må 
innsendes plantegning for planlagte føringer knyttet til utvendig vannforsynings- og avløpsanlegg for 
godkjenning hos kommunen. Alle detaljer for tilknytning må avklares med kommunalteknisk avdeling før 
byggestart.  
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Det er tilstrekkelig kapasitet og trykk på kommunal VL400 øst for Kirkeveien. Eksakte tall til bruk for 
dimensjonering av sprinkleranlegg og utvendig slokkevannsanlegg ligger hos Kommunalteknisk avdeling og 
tilgjengeliggjøres i forprosjektet som grunnlag til detaljprosjektering.  
Utslipp av overvann, slik redegjort for i vedlagte overvannsnotat «V02-R-2022003_Overvannsnotat (VA-
vedlegg)- AFRY», må avklares med respektive ledningseiere før byggestart. I nevnte notat er det også 
redegjort for flomveier. Basert på endelig løsning for terrengutforming må spesielt avrenningslinje som går 
inn på eiendommen i nordøst hensyntas. 

 Energiforsyning og alternativ energi  
Fokuset på solenergi kombinert med pyrolyseanlegget vil gjøre at energibehovet til «storstuen» reduseres. 
På sikt vil dette bidra til å redusere både kostnader og usikkerhet i forhold til strømpriser. I tillegg vil anlegget 
kunne produsere energi som kan fordeles tilbake til strømnettet i Bodø. Intensjonen er å bygge en 
«storstue» som er klimanøytral, og som er kapabel til å generere like mye som den bruker, ved bruk av 
smarte konstruksjonsløsninger som blant annet gjenbruker luft, varme og regnvann. Endelige løsninger som 
anvendes i bygget er ikke avklart enda, men vil måtte fremlegges i forbindelse med rammesøknad.  

I ROS analysen (05 – R-2022003_ROS analyse) er det fremlagt forslag om å legge områder / rom / 
oppholdssoner for mennesker, barn og unge lengst mulig unna trafostasjoner / energikilder for å minimere 
påvirkningen av elektromagnetiske felt.  Dette er en form for stråling som kan gi negative helsekonsekvenser 
både på lang- og kortsikt.  

6.18 Næring 
Under daglig drift vil «storstuen» fungere som normal arbeidsplass, noe som betyr at stadionet bidrar med 
trafikk i dimensjonerende time. Mange av dagens arbeidsplasser ved Aspmyra vil flyttes til det nye stadionet. 
Deriblant Bodø/Glimt sine egne ansatte, NTG og medisinske virksomheter. I tillegg vil flere nye virksomheter 
ta plass i den nye stadion. Dette vil være alt fra idrett og støttefunksjoner til produksjon og kontorer. Det er 
gjennomført en romprogrammering av den nye stadion med de ulike bekreftede leietakerne, og dette vil 
legges til grunn for videre vurderinger i denne analysen. Der hvor data ikke er mulig å oppdrive, er det gjort 
antagelser.  

6.19 ROS  
ROS analysen har utpekt to risikohendelser som potensielt kan ha konsekvenser for brukere av anlegget. 
Ulykke med transport og farlig god som medfører brann / eksplosjonsfare er et tema som er aktuelt for 
området, på grunn av sin beliggenhet i forhold til hovedvegen Bodøveien. Det er konkludert med at det ikke 
er behov for risikoreduserende tiltak utover det å ha forsvarlig beredskap hos nødetatene. Det anbefales 
gode rutiner for plan og øvelser for evakuering ved fullsatt stadion. Dette er krav iht. TEK, og vil måtte 
ivaretas i prosjekteringsfasen av bygget. Sikker evakuering av anlegget er et avgjørende krav som ikke kan 
unnvikes.  

Personskade på fotgjengere ved stadion på grunn av sterk vind er en utfordring som vil ha innvirkning på 
byggets og områdets utforming. Det er registrert store mengder vind som kommer fra øst. Skisseprosjektet 
foreslår en oval form på bygningsmassen, noe som medfører at vinden føres mot sørlig del av bygget. 
Konsekvensene er at vind akkumuleres på sørsiden av bygningsvolumet, noe som medfører høye 
vindhastigheter, som kan medføre til uønskede hendelser som blant annet objekter som løsner og kan skade 
fotgjengere og andre forbipasserende, trevelt, og strømbrudd. Det må utføres en vindanalyse før 
igangsettingstillatelse gis der vindforholdene fra den endelige utformingen beregnes, samt avbøtende tiltak 
synliggjøres.  

6.20 Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Bodø kommune vil stå ansvarlig for vedlikehold av offentlige samferdselsarealer. IRIS Renovasjon er 
ansvarlig for håndtering av søppel og annen type renovasjon, men Bodø kommune leier deres tjenester. 
Bodø storstue vil falle inn under det totale renovasjonsbudsjettet til kommunen.  
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Bodø storstue vil bli en ny arbeidsplass i Bodø. Næringsvirksomhetene vil gjennom skatter og avgifter gi en 
positiv økonomisk gevinst til kommunen.  

6.21 Konsekvenser for næringsinteresser  
I bygge og etableringsfasen av Bodø storstue vil det være behov for ulike tjenester, varer og rekvisitter 
avhengig av valgte entreprenører og leietakere. Tiltakshaver har som både intensjon og ambisjon om å 
benytte lokal arbeidskraft og råvarer i etablering av ««storstuen»».  

Etter ferdigstillelse vil virksomheter kunne potensielt kunne tilby tjenester utad til lokalnæringen. Dette er 
selvsagt avhengig av hvilke leietakere og virksomheter som etablerer seg i ««storstuen»». Potensiale for en 
form for sirkulærøkonomi er mulig å oppnå ved bruk av riktig næringsaktører.  

6.22 Avveining av virkninger  

 Sol og skygge 
Bygningskroppen slik den er foreslått i skisseprosjektet vil ha en negativ innvirkning på nord liggende 
bebyggelse for Thalleveien gitte tider på året. På sommerhalvåret vil få være preget av at uteomhusarealer 
blir skyggelagt, men høst, vår og vinter vil medføre en større utstrekning av skygge. Dette gjelder spesielt 
Thalleveien 5 og 9. En av utfordringene i vurderingen er hvor mye av sola er tilgjengelig på vinterhalvåret 
med tanke på sørliggende fjellrekker på Straumøya. Felles uteoppholdsarealer mellom boligblokkene blir 
ikke berørt av det nye bygget, noe som taler positivt for prosjektet.   

 Landskapsvirkninger  
Konsekvensutredningene har vurdert at samlet virkning av tiltaket vil medføre en forringelse av landskapet. 
De negative virkningene tar utgangspunkt i et 0 – alternativ som er Thalleåkeren uten utbygging (dagens 
situasjon). Kommuneplanens arealdel 2022-2034 har vurdert og fastsatt at Thalleåkeren skal avsettes til 
utbyggingsområdet, og vil derfor være i tråd med de overordnede føringene som er gitt. Utbygging på et flatt 
jorde vil naturligvis medføre et nytt element i det vertikale rommet, og vil preget både naboer og opplevelsen 
av området i sin helhet. I lys av de føringene som er vedtatt og virkingene som er vurdert, er det konkludert 
med at utbygging av Thalleåkeren er i tråd med de fremtidige forventningene for området.  

 Landbruk – Thalleåkeren 
Matjorda på Thalleåkeren skal flyttes til en ny lokasjon. Prosessen sikrer at matjorda fortsatt ivaretas og 
driftes selv om den flyttes. Virkningene ovenfor matjorda er vurdert som minimale ut ifra det som er 
konkludert med i planarbeidet.  

 Trafikkforhold  
Det er gjort vurderinger i forhold til plassering av avlastningssone og felles avkjørsel til Bodø storstue. Det er 
i tillegg vurdert trafikkmengder som vil bli generert av det nye anlegget. I lys av de 
parkeringsbegrensningene som er satt, vil den totale trafikale belastningen langs Thalleveien begrenses. 
Reguleringsplanen skal legge til rette for en fremtidsrettet utvikling, som må ta høyde for endringer i både 
trafikken og holdninger i befolkningen de neste 10 årene (minimum). Den eksisterende infrastrukturen er i 
nyere tid rustet opp for å håndtere større trafikkmengder, og er vurdert gjennom trafikkanalysen (Norconsult) 
skal være tilstrekkelig i årene som kommer med utgangspunkt i ««storstuen»» sine fremtidige brukergrupper.  

 Parkering  
Bodø Storstue legger opp til en fremtidsrettet parkeringsnorm som setter maks tilgjengelige 
parkeringsplasser på egen tomt. For å skape en holdningsendring i bilbruken, må det søkes løsninger som 
går utover dagens normer. Planen restriktive parkeringsbestemmelser tvinger bruken av andre, allerede 
etablerte parkeringsarealer. De mest aktuelle er parkeringsarealene til nærings- og forretningsarealene på 
sørsiden av Bodøveien. Flere av disse er private, men det vil måtte opprettes en dialog mellom Bodø/Glimt 
og næringsaktørene for å etablere sambruksavtaler, spesielt under kampdager.  
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En bekymring blant beboere nord for Thalleveien er villparkeringer under kampdager. Det foreligger ingen 
mulighet å styre dette gjennom reguleringsplanen, men det Bodø/Glimt oppfordres til å opprette dialog 
mellom kommunen, boligene / borettslagene og politiet for å sikre midlertidige tiltak som begrenser 
gateparkeringer i omkringliggende boligområder.  

Det må foreligge en holdningsendring i den norske bilkulturen som «tvinger» overgangen til andre 
fremkomstmidler. Det er forsøkt å fremskynde denne endringen gjennom de mulighetene og spillerommene 
en reguleringsplan kan håndtere.  
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