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Kort sammendrag 

Arealene langs Bodøveien ligger i gul luftforurensningssone (Fagbruker-

tjenesten). Det meste av planområdet ligger imidlertid i hvit sone og er 

egnet til følsomt bruksformål som lek og rekreasjon.    

Det er positivt at planområdet ligger i et vindutsatt område slik at det er 

sikret god utlufting og spredning av svevestøv. Da vindretningen er fra øst i 

vinterhalvåret, vil forurenset luft fra Bodøveien transporteres bort fra 

planområdet. Stadionbygget vil skjerme for forurenset luft fra Kirkeveien 

som ikke er merket med gul luftforurensningssone. I forhold til luftkvalitet er 

det positivt at arealene for lek og opphold er lagt til vestsiden av stadion-

bygget så lenge aktivitetene er skjermet tilstrekkelig for luftforurensing og 

trukket innenfor den gule forurensningssonen. 

Når det gjelder vindforhold er områdene nevnt som egnet ift. god luft-

kvalitet ikke egnet ift. god vindkomfort. Beregninger gjennomført av 

Norconsult viser at planområdet er vindutsatt og at enkelte soner omkring 

stadionbygget ligger i rød sikkerhetsklasse med ukomfortable vindforhold.      
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Forord 

Asplan Viak har vært engasjert av Advansia for å utarbeide en vurdering av 

luftkvalitet i forbindelse med regulering av Bodø Storstue like nord for Bodø 

sentrum ved de åpne arealene på Hesthagen. Planen skal legge til rette for 

bruksområder for fotballstadion, mulige leietakere inkluderer idrettslag, 

treningssenter, kontor, restaurant, butikker og kommunale boliger.  

Intensjonen er å oppnå poeng for punktet SE 08 – Microclimate i BREEAM 

Communities, og rapporten fungerer som dokumentasjon på flere kriterier 

under dette punktet 

Hos Asplan Viak har Nina Rieck vært fagansvarlig og Johannes Aicher har 

hatt ansvar for kvalitetssikring. 

Vår kontaktperson hos Advansia har vært Oula Ibrahim.   

 

 

Trondheim, 01.07.2022 

Nina Rieck Johannes Aicher 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn  

Planområdet ligger øst for Bodø sentrum i utkanten av de åpne jordene på Hesthagen 

som strekker seg østover og er avsatt til LNFR-område. Arealet avgrenses av Bodøveien 

(RV80) med to rundkjøringer i sørvest, og av Kirkeveien (FV834) med en rundkjøring i 

nordøst.  I nord er det småhusbebyggelse og i sør og vest næringsbebyggelse. Det er lite 

vegetasjon i området med unntak av i hager i nord. Det åpne arealet som i dag er en 

grasslette, vil bli bebygget med et stadionanlegg. Det vil også bli lagt til rette for en 

treningsbane.  

 

  
Figur 1 Planområdet på Hesthagen er merket med rød sirkel.  

 

 
Figur 2 Planforslaget for Bodø Storstue fyller ut store deler av det i dag åpne arealet (Nordconsult og Gotlieb 
Paludan -22.   
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2. Hensikt, datagrunnlag og metode  

Rapportens hensikt er å avklare om det kan foreligge et luftforurensningsproblem, og om 

problemomfanget tilsier fare for at forurensningsnivåer kan ligge over grensen for gul og 

rød forurensningssone.  

Det vil vurderes om miljøforhold (luftforurensning) kan gi premisser for tiltaket eller om 

tiltaket kan medføre endrete forhold i området. Det vil også bli vurdert hvordan 

vindforholdene i planområdet er, og i hvilken grad de kan påvirke graden av 

luftforurensning. Ny bebyggelse og aktiviteter bør lokaliseres og utformes slik at 

vindforholdene og luftkvalitet (lokalklimaet) i planområdet blir mest mulig tilfredsstillende.   

Advansia ønsker å oppnå 2 av 3 poeng for punktet SE 08 – Microclimate i BREEAM 

Communities.  Forurensning og støv er et av flere tema som skal vurderes under SE 08. For 

luftforurensning omfatter dette ikke krav om beregninger, men en vurdering av planen 

(bygninger og utomhusanlegg) slik at det oppnås god luftkvalitet i planområdet – riktig 

funksjon på riktig sted.  Det finnes ingen norsk utgave av BREEAM Communities 

manualen, og inntil videre er det den engelske (internasjonale) versjonen av systemet som 

også benyttes i Norge.  

Anbefalt retningslinje for luftkvalitet T-1520/2012 for behandling av luftkvalitet i areal-

planlegging er retningsgivende. Retningslinjen definerer blant annet skole, barnehage, 

institusjoner og bolig som bebyggelse med et følsomt bruksbehov. Luftfølsomme tiltak 

kan oppføres i rød sone dersom tiltaket i kommuneplanen er definert som sentrums-

område eller ved kollektivknutepunkt. Planområdet ligger i et byutviklingsområde. 

På bakgrunn av meteorologiske data, kommunens luftsonekart/NILU, data for luftkvalitet 

fra Fagbrukertjenesten, gjennomgang av rapport for trafikk (Glimtech 2022), 

støyutredning (Nordconsult 2022), CFD-vindanalyse (Nordconsult 2022) og situasjonsplan 

fra Norconsult/Gotlieb Paludan, er det gjort en vurdering av planområdet og tiltaket mht. 

luftforurensning.  

2.1.1. Definisjoner  

Inngrep som medfører endringer i overflater, som for eksempel bebyggelse, vil medføre 

konsekvenser for lokalklima og luftkvalitet.   
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Lokalklima. Meteorologiske forhold i atmosfæren som møter bakken og påvirkes av de 

lokale forholdene som terreng, vann, vegetasjon og bebyggelse.  

Luftkvalitet. Det er en sammenheng mellom lokalklima og luftkvalitet. Lokalklimatiske 

forhold som vind og nedbør vil påvirke spredning av luftforurensning og derved innvirke 

på luftkvaliteten i et område. Vind vil tynne ut og lede forurenset luft avhengig av 

omgivelsene omkring, for eksempel vil gatenettet, omkringliggende bygninger og 

vegetasjon påvirke spredningen. Nedbør vil vaske ned støvpartikler til bakken og derved 

også dempe partiklenes spredning i området.      
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3. Luftkvalitet 

Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som har størst betydning for menneskers 

helse. I norske kommuner er det svevestøv som utgjør det største problemet, og de mest 

alvorlige helseeffektene oppstår ved langtidseksponering (Miljødirektoratet, 2020).  

Luftkvalitet gjenspeiler luftens innhold av forurensende stoffer og varierer (i tid og rom) i 

forhold til nærhet til forurensningskilde, spredning av forurensning og avsettings-

forhold/utvanning. De viktigste kildene til luftforurensning er vegtrafikk og vedfyring, og i 

enkelte områder også bidrag fra industri og havnevirksomhet. Store konsentrasjoner av 

luftforurensning kan gi alvorlige skadevirkninger på mennesker og på miljøet. Redusert 

luftkvalitet vil dessuten redusere trivselen og bruken av et område.   

I lokalklimasammenheng er det viktig å se forurensningskildenes plassering i landskapet i 

sammenheng med vindretning, topografi, drenering og bebyggelse og vegetasjon. 

Avgasser og veistøv fra biltrafikk kan for eksempel på vindstille dager blande seg med 

kaldluft som siger langs daldrag og bli liggende i stagnasjonssoner. Den kalde og 

forurensete luften følger topografien (eller gatenettet) mot lavereliggende områder. 

Hindre på veien, som innsnevringer i terrenget, vegetasjonsbelter på tvers av fallretning, 

men først og fremst store bygninger eller en tett og lukket bebyggelsesstruktur fører ofte 

til opphopning av kald luft i såkalte stagnasjonssoner med fare for høye konsentrasjoner 

av luftforurensing.  

3.1. Kilder og spredning  

PM10 er partikler med diameter mindre eller lik 10 μm. De største partiklene (ca. 2.5 μm til 

10 μm) vil i stor grad avsettes i områder nær kilden. Partiklene avsettes på bakken, festes til 

vegetasjon og bygninger og vaskes ut med nedbør. I tørre perioder med veistøv vil vind 

og oppvirvling gjøre at konsentrasjonsnivået øker. Små partikler (diameter mindre enn ca. 

2.5 μm) vil i større grad ha et spredningsmønster som tilsvarer spredningen av en gass slik 

som NO2. De viktigste kildene til PM10 er veitrafikk, oppvirvling av veistøv fra veitrafikk, 

lokal vedfyring samt bidrag fra bakgrunnskonsentrasjoner.   

NO2 spres og blandes med vinden samtidig som denne gassen i liten grad avsettes i 

nærheten av kildene. Kjemiske prosesser vil konvertere NO til NO2, og over tid også 

konvertere NO2 til andre komponenter. I Bodø og planområdet er den viktigste kilden til 

NO2 fra skipstrafikk (figur 7).   
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3.2. Anbefalte grenser for behandling av luftkvalitet   

Miljødirektoratet har utarbeidet en retningslinje (T-1520) for å sikre og legge til rette for en 

langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensnings-

problemer. Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn 

av gule og røde soner.   

Gul sone er en vurderingssone hvor det skal vises varsomhet ved etablering av 

bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Kommunen bør vise 

varsomhet med å tillate etablering av ny virksomhet og vesentlig utvidelse av eksisterende 

virksomhet dersom det medfører vesentlig økning av luftforurensning. Det bør vises størst 

varsomhet i områder som ligger nær rød sone. Rød sone angir et område som på grunn 

av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er 

følsomt for luftforurensning. Rød sone er heller ikke egnet til etablering av ny virksomhet 

eller vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig 

økning av luftforurensning. Retningslinjen beskriver områder som kan avvike fra 

anbefalingene i rød sone. For områder der kommunen har angitt grensene for 

sentrumsområde og kollektivknutepunkter i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes 

å oppføre bebyggelse med følsomt bruksformål i rød sone. Det skal legges vekt på at slik 

bebyggelse, og spesielt uteområdene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen.   

Med følsomt bruksformål menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, 

lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.  

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plagen/ 

helserisikoen. I områder som er utsatt for både luftforurensning og støy, bør det vises 

særlig aktsomhet.1 Dette notatet omhandler ikke støy.   

 

 

 

Tabell 1 Angir anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 
virksomhet eller bebyggelse. Når kriteriene for en av komponentene overskrides er arealet innenfor sonen. Alle 

 

1 Retningslinje (T-1520). Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker 

plagen/helserisikoen. Dersom området er utsatt for støynivåer over grensene i tabell 1 i  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, bør det derfor tas 
ekstra hensyn i planlegging.  
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tall i μg/m3 (mikrogram/m3) luft. Hentet fra «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520)». 1Bakgrunnskonsentrasjoner er inkludert i sonegrensene, 2 Vintermiddel defineres som perioden fra 1. 
nov. til 30. april.  

 

Komponent 
Luftforurensningssone 

Gul sone Rød sone 

PM10 
35 μg/m3  

7 døgn per år 

50 μg/m3  

7 døgn per år 

NO2 40 μg/m3 vintermiddel2 40 μg/m3 årsmiddel 

Helserisiko 

Personer med alvorlig luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for 

forverring av sykdommen. 

Friske personer vil sannsynligvis ikke 

få negative helseeffekter. 

Personer med luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for 

helseeffekter. Blant disse er barn med 

luftveislidelser og eldre med luftveis- 

og hjertekarlidelser mest sårbare. 
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4. Dagens situasjon  

4.1. Lokale luftkvalitetsmålinger og luftsonekart for området 

Bodø kommune har måledata for PM10 fra «Måledata for luftkvalitet», NILU. Målingene er 

gjort i Olav V gate som går langs flyplassen og møter Bodøveien sør for planområdet.  

Målinger fra perioden mars -21 til mai -22 viser at de fleste målinger ligger under 20 

ug/m3. Enkelte målinger (15-20 døgn) ligger over 40 ug/m3. ÅDT er høyere i Olav V gate 

(11 000) enn i Bodøveien (9280) ved Hesthagen. 

Fagbrukertjenesten (Miljøverndirektoratet) viser følgende kart for luftforurensning (figur 3). 

Kartet viser at planområdet ligger i hvit sone, men tangerer gul sone for luftkvalitet i vest 

langs Bodøveien. Rød sone vises et stykke lenger sør ved Bodin. Det er også høye ÅDT tall 

i Kirkeveien, men denne vises ikke som gul sone i Fagbrukertjenesten (figur 9).    

 

Figur 3. Kart fra Fagbrukertjenesten som viser luftkvaliteten i Bodø. Planområdet er merket med svart sirkel.  

Rød sone følger Bodøvegen i sør ved Bodin, og gul sone dekker deler av bykjernen og arealet langs 

Bodøveien forbi Hesthagen og planområdet. 
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4.2. Luftkvalitet i planområdet 

Luftforurensning vil transporteres og spres med luftstrømmene. Vindstyrke og vindretning 

avgjør hvor mye konsentrasjonen reduseres. Utslipp vil blandes både horisontalt og 

vertikalt, og kjemiske prosesser vil også påvirke sprednings- og konsentrasjonsforholdene. 

Forurensningsnivåene vil som regel avta raskt fra utslippskilden.  

I perioder med inversjon vil det bli lite blanding av luftmassene, og det er også under slike 

værsituasjoner at høye konsentrasjoner ofte inntreffer. Trafikkerte veier i kombinasjon med 

inversjon kan gi uheldige virkninger. I Norge har vi ofte store utfordringer med dårlig 

luftkvalitet om vinteren og våren da flere uheldige faktorer gjerne inntreffer samtidig i 

dette tidsrommet. De viktigste faktorene er mangel på vind, lave temperaturer, vedfyring 

samt utbredt bruk av piggdekk. Manglende bladverk på vegetasjonen er med på å 

forsterke problemet knyttet til luftforurensning. 

I anleggsfasen vil utfordringene med luftforurensning være ekstra store og kan bli til 

sjenanse for nabolaget. Denne utredningen omhandler ikke anleggsfasen. 

I Bodø opptrer de høyeste nivåene for luftforurensning langs sterkt trafikkerte veier. Ved 

planområdet gjelder dette først og fremst Bodøvegen (RV80), figur 3.   

Fagbrukertjenesten (Miljødirektoratet) viser i figur 4 og 5 beregnete årsmiddelverdier for 

PM10 og NO2. Det bemerkes at beregningene representerer en grov oppløsning. Siden 

modellen ikke hensyntar bygninger og vegetasjon, forventes som regel resultatet å være 

konservativt. 

 

PM10 

 

   

Figur 4 viser at hele planområdet ligger innenfor grønn sone for PM10 (t.v.), dvs. 0-15 ug/m3. 

Årsmiddelkonsentrasjonen for PM10 (t.h.) med fordeling av utslippskilder. Veistøv reduseres fra ca. 40 % nær 

Bodøveien (rød prikk) til ca. 19 % lenger inne i planområdet (oransje prikk) 
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Beregnet kortidsmiddel for PM10 er 23,5 μg/m3 og for NO2 47 μg/m3.  Korttidsmiddel-

konsentrasjonen for begge komponenter ligger under nedre vurderingsterskel i hht. 

Forurensningsforskriften, og det er stor variasjon innenfor planområdet. 

 

Utslippskilder:  

 
Figur 5. Utslippskilder til PM10 innenfor kommunegrensen (tonn per år). 

 

Utslippsnivået for PM10 er økende i Bodø kommune viser målinger fra 2016 og frem til 

2020. Det er delen med veistøv som er stigende. Utslipp fra vedfyring og skip er 

forholdsvis konstant.  

Årsmiddelkonsentrasjonen i planområdet for PM10 er 9,7 ug/m3, og dermed godt under 

forurensningsforskriftens grenseverdi for årsmiddel (20 μg/m3). Nedre helsebaserte 

vurderingsterskel (årsmiddel) er 15 μg/m3. Fagbrukertjenesten viser at ca. 40 % kommer 

fra veistøv, ca. 33 % fra sjøsalt, ca. 20 % fra bakgrunn og ca. 5 % fra vedfyring.  

 

NO2 

   
Figur 6 viser at hele planområdet ligger innenfor grønn sone for NO2 (t.v), dvs. 0-20 ug/m3. 

Årsmiddelkonsentrasjonen for NO2 (t.h.) med fordeling av utslippskilder. Nivået for eksos reduseres lite lenger 

inne i planområdet. Råd prikk viser sted utslippssted for NO2. 
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Årsmiddelkonsentrasjonen i planområdet for NO2 er 8,4 ug/m3, og dermed godt under 

forurensningsforskriftens grenseverdi på 40 μg/m3 (T-1520). Nedre helsebaserte 

vurderingsterskel som er på 26 μg/m3. Fagbrukertjenesten viser at ca. 82 % kommer fra 

eksos og ca. 15 % er bakgrunnsbidrag. 

 

Utslippskilder: 

  

 

Figur 7. Utslippskilder til NO2 innenfor kommunegrensen (tonn per år). 

Utslippsnivået for NOx er svakt synkende i Bodø kommune viser målinger fra 2016 og 

frem til 2020. Det er markant størst utslipp fra skip og en del fra eksos.  

4.3. Trafikknomogram 

Den største lokale forurensningskilden fra veitrafikk er fra Bodøvegen. Det er generert et 

trafikknomogram for utslipp av svevestøv (PM10) fra denne veien. For nomogrammet er det 

benyttet en piggdekkandel på 80 %. For bakgrunnskonsentrasjon er det benyttet 

årsmiddelkonsentrasjon på 10 μg/m3 (stedsspesifikt tall hentet fra Fagbrukertjenesten).   

Nomogrammet gir en god indikasjon på hvor stor døgntrafikken må være for å gi 

konsentrasjoner over grenseverdi på angitt avstand fra veien. Jf. nomogrammet må ÅDT 

opp i 15.000 hvis anbefalt luftkvalitetskriterium på 35 μg/m3 (8. høyeste døgnmiddel, gul 

sone) skal overholdes ca. 20 meter fra veien (markert med rød strek). Til sammenligning er 

det angitt en ÅDT på 9 281 for denne veien i 2022 (Norconsult -22).  

Det er viktig å bemerke at nomogram er et forenklet beregningsverktøy, og basert på at 

svevestøv er et større problem enn NO2. Nomogrammet ser kun på utslipp fra Bodøveien 

og bakgrunnskonsentrasjonen, men ikke de andre nærliggende veiene. Det gir likevel en 

god indikasjon på at de høyeste forurensningskonsentrasjonene vil være lokale og langs 
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veibanen. Det er først og fremst den sørlige delen av planområdet der trafikken kommer 

fra to kanter som er utsatt for forurensningskonsentrasjoner. Konsentrasjonene avtar 

betydelig lenger inne på tomten.  

 

 

Figur 8: Trafikknomogram for planområdet (Bodøveien) for svevestøv, PM10. Tungtrafikkandel 9%, 
piggdekkbruk 80%, hastighet 60km/t, bakgrunn PM10 10 μg/m3. Gul og rød linje angir grenseverdier for 
forurensningssoner jf. T-1520. Luftkvalitet.info, NILU.  

 

4.4. Trafikktall for planområdet  

«Utredning av lokal luftkvalitet» Statens vegvesen, 2013, peker på forhold som kan gi økt 

luftforurensning eller eksponering for høye forurensningsnivåer der vurdering av 

forholdene bør utredes:   

• ÅDT over 8000   

• Skal området reguleres til bruk som omfatter utendørs opphold?  

 

For planområdet Bodø Storstue inntreffer begge forholdene.  

Figur 9 på neste side viser en oversikt over hovedvegnettet omkring Bodø Storstue med 

tellinger fra våren 2022. På Bodøveien forbi planområdet ligger trafikkbelastningen på 9 

281 ÅDT. I Kirkeveien er ÅDT 8 488.  
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Figur 9 viser dagens trafikkmengde rundt planområdet. Tall med grå bakgrunn er fra vegkart.no, tall med hvit 

bakgrunn er fra Bodø kommune og tall med gul bakgrunn er utledet fra trafikktelling 1.april 2022. (Norconsult 

2022).    

Det er videre beregnet framtidige trafikkmengder med ÅDT og makstimetrafikk i etter-

middagsrushet i 2032. Her er det tatt med antatt trafikkvekst til Bodø Storstue. Det er i 

tillegg beregnet en økning med 600 ÅDT for Kirkeveien, noe som gir en ÅDT på 9 100. 
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Figur 10 Beregnete trafikkmengder i makstimen i ettermiddagsrushet i 2032 (Norconsult -22).  

 

4.5. Meteorologiske data 

Meteorologiske forhold (vindhastighet, vindretning og nedbør) har stor innvirkning på 

luftkvaliteten lokalt, og vil variere fra år til år. Det er likevel nyttig å se på de lokale 

vindforholdene for å vurdere hvordan disse påvirker både spredning og transport av 

luftforurensning. Flere meteorologiske effekter og særlig vind har nøye sammenheng med 

topografien, og i urbane strøk med bygninger, gateløp og plassdannelser.  

4.5.1. Vind 

Det er som nevnt tidligere en sammenheng mellom vind og luftkvalitet. Vinden transport-

erer forurenset luft bort fra eller mot et område. Den vil også ha en uttynnende effekt på 

konsentrasjonsnivået, særlig for NO2.   

For denne vurderingen er det benyttet data fra Bodø flyplass målestasjon, som ligger ca. 4 

km vest for planområdet. Vinddata vurderes som svært representative for planområdet.  

Kommunen har kystklima og byen er vindutsatt med høy middelvind. Retningsfordelingen 

til bakgrunnsvinden er vist i Figur 11. Hastighetsfordelingen er også vist for hver retning 

ved hjelp av fargeskalaen. Data fra Bodø flyplass viser forholdsvis sterke vinder som i korte 

perioder (ca. 2 % av året) kan komme opp i liten storm (20,8-24,4 m/s) i vinterhalvåret. 
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Gjennomsnittlig vindstyrke er imidlertid mellom laber bris til frisk bris (5,5-10,7 m/s), 

nærmere bestemt gjennom hele året 6,3 m/s (Norconsult -22).  

Hovedvindretningen gjennom året i Bodø er fra øst (Ø). I sommerhalvåret er det også en 

del vind fra vestlig sektor som i de korte periodene de inntreffer er forholdsvis sterke. 

Området øst for planområdet er flat med åpne jorder og lite vegetasjon og bebyggelse 

som skjermer. Vind fra Ø som er den hyppigste, får derfor blåse fritt inn mot det planlagte 

stadionanlegget. 

Vindrosene under viser sommer- og vintersituasjon.  

 

 

Figur 11. T.v. Vindrose for Bodø i perioden 2012 – 2022. Periode april – september. T.h. Vindrose for Bodø i 

perioden 2021 – 2022. Periode oktober – mars (Bodø Flyplass meteorologiske stasjon). 
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4.5.2. Vindanalyse 

Norconsult har gjennomført en kvantitativ vindanalyse (CFD-simulering) av den fremtidige 

Bodø Storstue. Analysen er utført med fokus på strømningsbildet og vindkomfort på 

bakkeplan på og omkring planområdet.   

Resultatene fra vindsimuleringen viser at den planlagte storstuen skaper et sikkerhets- og 

komfortnivå som kan oppleves som ukomfortabelt i enkelte område. Spesielt peker to 

steder på bakkeplan seg ut som vindutsatte; bygningens sør- og nordside.  

Resultater fra vindsimuleringen for vindkomfort og sikkerhet er vist i figur 12 og 13. 

Sikkerhetsklasse B indikerer redusert sikkerhet på dager det blåser kraftig for spesielt 

utsatte personer (f.eks. mennesker med dårlig balanse, eldre mennesker). Klasse C 

indikerer ytterligere redusert sikkerhet. 

 
Figur 12. Vindkomfort i kroppshøyde visualisert på bakkenivå. 
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Figur 13. Kartet viser sikkerhetsklassene i kroppshøyde visualisert på bakkenivået.  
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5. Vurdering av planforslaget 

Bodø Storstue er planlagt like sør for det tett utbygde boligområdet på Reinsletta og øst 

for næringsområdet i Østbyen. Planområdet ligger i det nordvestlige hjørnet av 

Hesthagen som strekker seg med åpne gressflater østover. Planområdet er omringet av 

veger og rundkjøringer. Bodøveien i vest, Kirkeveien i øst og Thalleveien i nord.  

Stadion ligger på den østlige delen av tomten. Ut mot rundkjøringen Bodøveien/ Thalle-

veien er det vist en utendørs treningsbane. Det er på østsider av denne banen og langs 

Bodøveien vist ulike aktivitetsmuligheter. Inngangssoner til Storstuen er på nord- og 

sørsiden av bygningen.  

 
Figur 14 viser plan for tomten med Bodø Storstue, utendørs idrettsbane og andre aktivitets-tilbud. Innganger 

er merket med gule sirkler i nord og sør.  
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Figur 15 viser snitt gjennom Bodø Storstue i øst-vest retning.  

5.1. Vurdering av vindforhold  

Vindsimuleringen viser at de sørlige og nordlige sidene av stadion er vindutsatt. I et 

mindre område er komfortklassen «ukomfortabelt» vist, og på samme areal en redusert 

sikkerhetsklasse. Her bør det nøye vurderes hvilke aktiviteter det kan tilrettelegges for. 

Utenfor denne sonen og på nord- og vestsiden av stadion er det vist soner i komfortklasse 

«rask gange». Det er på arealet sør for stadion (utenfor planområdet) vist flere arealer i 

komfortklasse «ukomfor-tabelt». De øvrige arealene innenfor planområdet er vist i 

komfortklasse «stå» og «gå». Dette gjelder også arealet der det er planer for en utendørs 

treningsbane og andre aktiviteter. Dette er i tråd med intensjonen i SE 08 – Microclimate i 

BREEAM Communities med god vindkomfort for disse aktivitetene.   

Studiet av vindstrømmer viser hvordan vindstrømmene ledes rundt den runde bygningen. 

Runde bygninger er mindre utsatt for vindforsterkning omkring bygningen enn firkantete 

bygninger der særlig hushjørnene er utsatte. Studien viser sterkeste vindstrømmer med 

vind fra østlig sektor (60, 120, 210 grader der 0 grader er nord). 

Planforslaget viser inngangssoner som er plasserte i de mest vindutsatte områdene. 

Spesielt er den ene inngangene på sørsiden av bygningen utsatte samt den østlige på 

nordsiden av bygningen. Inngangene på sørsiden er også plasserte innenfor sikkerhets-

klasse sone C som indikerer redusert sikkerhet for opphold (kap. 4.5.2). Da det her skal 

stimle sammen store folkemengde bør det vurderes tiltak på selve bygningen og utom-

husarealene med tanke på å oppnå god vindkomfort og sikkerhet.  

Treningsbanen er lokalisert til den nordvestre hjørne av tomten og i komfortklasse D som 

vil si at den er egnet for aktiviteten «å gå». Tribunen er plassert i et område der det vil være 

mindre egnet for å sitte i ro. Dette bør vurderes i den videre planleggingen med hensyn til 

vindskjerming.  
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Det er vist et aktivitets-/lekeområde på sørsiden av stadion ved svingen til Hålogalands-

gata og langs Bodøveien nordover til treningsbanen. Området ligger i komfortklasse E for 

aktiviteten «rask gange». Det bør vurderes om planlagte aktiviteter er egnete i denne 

sonen som også er vist i sikkerhetsklasse B – «noe redusert» med redusert sikkerhet på 

dager det blåser kraftig. Tiltak bør vurderes. 

5.2. Vurdering av luftkvalitet 

Det er positivt for luftkvaliteten at planområdet ligger i et vindutsatt område slik at det 

sikres god utlufting og spredning av svevestøv. Da hovedvindretningen er fra øst i 

vinterhalvåret vil forurenset luft fra Bodøveien transporteres bort fra planområdet og mot 

næringsområdet i vest. Forurenset luft fra Kirkeveien kan imidlertid trekke inn i plan-

området. Stadionsbygget vil skjerme arealene langs Bodøveien for en del av den østlige 

vinden som kan lede med seg forurenset luft fra Kirkeveien. Det er positivt at flere av 

aktivitetene som er planlagt utendørs ligger på vestsiden av Stadion, men det bør 

vurderes hvilken type aktiviteter som er egnet her. I sommerhalvåret er det også frem-

herskende vind fra vestlig sektor, men i denne perioden vurderes faren for luftforurensning 

som mindre. 

Arealene langs Bodøveien ligger i gul luftforurensningssone jf. luftsonekart, Fagbruker-

tjenesten (figur 3). Sonen strekker seg ikke langt ut fra vegbanen. Det meste av plan-

området ligger utenfor gul sone, og forurensningskonsentrasjonene særlig for PM10 avtar 

raskt fra vegbanen if. Fagbrukertjenesten. Da det også vil være konsentrasjoner av 

luftforurensning i Kirkeveien vil de sentrale delene av planområdet ha den beste 

situasjonen mht. luft-kvalitet. På arealene langs Bodøveien bør det vurderes hvilke 

aktiviteter som er egnet.  Det anbefales ikke at følsomt bruksformål etablere nær vegen 

uten at det er gjort en vurdering av aktiviteten og hvordan den ev. kan skjermes for 

luftforurensning. Arealene langs Thalleveien vil ut fra hensyn til luftkvalitet egne seg best 

for følsomt bruksformål f.eks. lek.     

Trafikknomogrammet gir en god indikasjon på hvor stor døgntrafikken må være for å gi 

konsentrasjoner over grenseverdi på angitt avstand fra veien. Jf. nomogrammet må ÅDT 

opp i 15.000 hvis anbefalt luftkvalitetskriterium på 35 μg/m3 (8. høyeste døgnmiddel, gul 

sone) skal overholdes ca. 20 meter fra veien (markert med rød strek i figur 8). Til 

sammenligning er det angitt en ÅDT på 9 281 for denne veien i 2022 (Norconsult -22).  

Langs Bodøveien er det i planen vist en enkel og dobbel trerekke. Vegetasjon har en viktig 

luftrensende effekt ved at den filtrerer støvpartikler (PM10). For å oppnå den beste luft-

rensende effekten, bør det etableres en vegetasjonsskjerm med flere sjikt og med en 
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blanding av løvfellende og vintergrønne arter.  Det anbefales også å etablere lokale 

skjermingstiltak der det planlegges sittegrupper, uteservering eller lekearealer.  
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6. Anbefalinger og forslag til avbøtende tiltak 

Det anbefales vegetasjonsetablering i sonen ut mot Bodøveien og Kirkeveien for å filtrere 

støvpartikler fra veiene. Det er viktig at vegetasjonen bygges opp med flere sjikt og en 

blanding av løvfellende og vintergrønne arter. 

 

Figur 16. Eksempelet vises en høystammet treplanting i kombinasjon med et tett busksjikt. (Foto Knut Opeide 

Statens vegvesen).  

Oppbygging av vegetasjonsfelt 

Alle vegetasjonsområder har en viss renseeffekt, men effekten varierer med omfang og 

utforming, samt artsvalg. Filterskjermer bør ha en viss høyde og tetthet, og helst inkludere 

nåletrær hvis mulig. Beplantning langs veier vil, selv vinterstid når bladene er felt, ha en 

viss rensende virkning. Selv svært smale skjermer kan i prinsippet være effektive.  

 

Figur 17 viser oppbygging av vegetasjonsbelter med en minimumsbredde på 5 meter og helst opp i 20-40 
meter der det er mulig. En blanding av ulike vekster er viktig for best mulig vindskjerming. 
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Voll 

En voll i kombinasjon med vegetasjon langs Bodøveien vil ha en god luftrensende effekt.  

Vann 

Vann vil også ha en luftrensende effekt. 
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