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Svar på varsel oppstart detaljregulering av planprogram for 
Bodø Storstue 
 
Det vises til varsel om oppstart detaljreguleringsplan for Bodø Storstue. 
 
Området utgjør ca. 94 dekar og omfatter disse eiendommene g/bnr:  

•  38/3, 310, 253, 339, 765,  
•  143/2, 4   
•  145/91, 92, 93, 97 

 
Kommunen har gjennom sin klima- og energiplan lagt vekt på å få redusert klimagassutslipp 
og skape en miljøvennlig by, og det fokuseres på fornybare og effektive løsninger. 
 
Fjernvarme fra BE Varme er miljøvennlig energi produsert på lokal returtreflis som bidrar til 
avlastning av elnettet – et viktig bidrag for elektrifisering og reduksjon av klimagasser. 
Fjernvarme til byggefasen (teletining, støpevarme, byggvarme) er et viktig bidrag til utslippsfri 
byggeplass, og for «storstuen» ligger forholdene for utslippsfri oppvarming av byggeplass 
med fjernvarme spesielt godt til rette, da infrastruktur allerede er etablert på tomten. 
Oppvarming av «storstuen» med lokal og leveringssikker energi (fjernvarme) produsert på 
nabotomten til «storstuen» vil være økonomisk og miljømessig bærekraftig, med utnyttelse 
av allerede etablert infrastruktur.  
 
Bygget/området omfattes av konsesjonsområdet for fjernvarme gitt av Norges vassdrags – 
og energidirektorat (NVE) den 14.12.16 og ligger i nærheten av eksisterende nett. 

__ 
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Konsesjonskart for fjernvarme i Bodø (revidert 21.04.2021) 
 
Kommunen har i vedtak PS 11/31 og §5.1.1 kommuneplanens arealdel innført 
tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon når fjernvarmekonsesjonær har 
bekreftet at fjernvarme kan leveres.  
 
BE Varme vil levere fornybar varme til det planlagte området/bygget noe som innebærer at 
bygningen må ha et vannbårent varmeanlegg beregnet for det totale varmebehovet til bygget 
(gulvvarme til bad, radiatorer, ventilasjon til leiligheter og fellesareal, gulvvarme, varmt 
tappevann). Utbygger bes tidlig opprette dialog med BE Varme, spesielt for leveranse av 
byggvarme/støpevarme. Tilknytningsavtale skal signeres før prosjektering og utbygging av 
fjernvarmetrasé igangsettes. 
 
Utbygger må avsette teknisk rom for fjernvarme iht. BE Varme sine tekniske retningslinjer. 
Stikkledning vil etableres fra hovednett og frem til dette tekniske rom på omsøkt eiendom. 
Plassering av rom vil ha en økonomisk og teknisk innvirkning og BE Varme bes komme tidlig 
inn i prosessen for å avklare detaljer. BE Varme har på forespørsel av tiltakshaver oversendt 
tegning 02.03.2022 av etablerte fjernvarmerør på tomten (langs sørsiden av Thalleveien, 
inne på jordet, se bilde neste side). Etablering av teknisk rom mot Thalleveien vil være 
gunstig både økonomisk og miljømessig. Det vil bli beregnet en tilknytningsavgift i samsvar 
med energilovens § 5-5 som beregnes for hvert enkelt tilfelle.  
 
 
Mer informasjon og tekniske retningslinjer ligger på www.bodoenergi.no 
 
 
Planområde 
 
BE Varmes tomt g/bnr 37/765 og tilhørende nabotomt (lagertomt) 38/3 med plan-ID 1301 
Detaljregulering biobrenselanlegg Rønvikjordet (vedtatt 12.09.2013) er tegnet inn i 
«storstuens» planområde. Planprogrammet foreslår å beholde nåværende detaljregulering 
av BE Varmes tomt. BE Varmes tomt inngår i konsesjon fra NVE (14.12.2016), planområde 
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og gjeldene plan-id er forholdsvis ny, det foreligger ingen planlagte endringer og 
tomten/gjeldene planområde har ingen fellesnevnere for «storstuens» planlagte utbygging 
(trafikk, VA, gangvei, vei, strømtilførsel etc.) som tilsier at BE Varmes planområde skal inngå 
i «storstuens» planområde. BE Varme ser det ikke som hensiktsmessig å bli inkludert i 
planområdet og motsetter seg dette. Tilknytning til fjernvarmenettet vil foregå ved allerede 
etablert fjernvarmerør på tomten Thallejordet 38/3. 
 
 
Planprogram 
 
3.3 Planavgrensning 
Planprogrammet beskriver kort tilknytning til fjernvarme for å «bistå med å øke kapasiteten 
ved å levere inn varme fra «storstuen» til Keiseren». Det er allerede etablert fjernvarmerør 
innenfor Planområdet på Thallejordet g/bnr. 38/3 langs Thalleveien (plassering oversendt 
tiltakshaver 02.03.2022) og eventuell leveranse av spillvarme fra «storstuen» vil leveres inn 
på fjernvarmenettet som allerede er etablert på Thallejordet. Det er ikke hensiktsmessig å 
etablere et nytt rør for eventuell varmeleveranse til Keiseren når rør allerede er etablert på 
tomten. BE Varme kjenner ikke til planlagt energileveranse og hvordan/hva slags spillvarme 
«storstuen» eventuelt vil generere. Eventuell utnyttelse av spillvarme fra «storstuen» må 
utredes og avklares med BE Varme.  
 
3.7.3 Vann og avløp (VA) 
Foreslått tilkoblingspunkt ligger i nærheten av eksisterende fjernvarmerør som må ivaretas i 
en eventuell tilkobling til VA. BE Varme ønsker tidlig dialog om graving i nærheten av 
fjernvarmerør.   
 

 
Bildeutsnitt viser omtrentlig plassering fjernvarmerør Thallejordet som tidligere oversendt 
tiltakshaver. 
 
 
 
Innledende fareidentifikasjon 
 
I dokumentet for innledende fareidentifikasjon fremkommer det Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg under Virksomhetsbasert fare. BE Varmes henssynssone §11.3.1 (H350) i 
kommuneplanens arealdel kommer ikke i konflikt med tiltakshavers utbyggingsplaner for 
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Bodø Storstue. Dersom tiltakshaver planlegger etablering av forbrenningsanlegg som kan 
utgjøre en fare for brann/eksplosjon og bli omfattet av Storulykkeforskriften/forskrift om 
konsekvensutredning/forskrift om håndtering av farlig stoff/evt andre gjeldene lover og /eller 
forskrifter må tiltakshaver selv utrede og dokumentere eventuelle 
faremomenter/risiko/hensynssone i henhold til gjeldene lover/forskrifter. 
 
 
Referat oppstartsmøte 
 
Dokumentet henviser til Enova-søknad med fokus på energisystem og energiløsninger i 
samarbeid med BE Varme (Keiseren). BE Varme kjenner ikke til nevnte Enova-søknad, og 
ønsker informasjon om nevnte punkt. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
BE Varme AS 
 
 
 
Eline Olafsrud        
Salgsleder 
Tlf. 90 80 72 25       
            
 
 
kopi til Bodø Kommune 
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Hovdetunet Borettslag 
V/Ole N. Alexandersen 
olenalexandersen@gmail.com 
970 43 778 
 
           
Norconsult AS 
c/Adrian Holmeide Barsten 
 
Sendt pr. e-post: adrian.barsten@norconsult.com  
(se kopiliste)  

Bodø, den 11. mai 2022 
 
Detaljregulering Bodø Storstue. PlanId 2022003 
 
Innledning 
 
Vi viser til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Bodø Storstue, PlanId 2022003, med 
tilhørende dokumenter og til to informasjonsmøter med Glimtech, sist 2. mai 2022. 
 
Hovdetunet Borettslag er med sine 67 boliger nærmeste nabo til Storstua. Vi tar utgangspunkt i 
forslaget til planprogram og forstår høringen som en mulighet til innspill som har betydning for 
både prosess og endelig reguleringsplan. Vi ser saken ut fra naboskapets perspektiv, med et 
ønske om å begrense tiltakets ulemper og forsterke fordelene. Dette er å regne som våre 
foreløpige synspunkter, vurdert ut fra uferdige planskisser. 
 
 
Innspill 
 
Innspillet er basert på foreliggende skriftlige materiale og opplysninger gitt i bl.a. møte 3. mai. 
Hovedpunktene kan sammenfattes slik: 
 

 Hovdetunet Borettslag blir nærmeste nabo til Storstua. Planskissene viser fysiske 
rammer som skaper et nytt landskapsbilde i området. Innholdet vil påvirke nærmiljøet i 
betydelig grad.  

Borettslaget ber om en løsning der spilleflaten legges så langt  under bakkenivå  
at takhøyde på stadion blir maksimalt 20m dvs. omtrent i nivå med gjennomsnittlighøyde 
på omkringliggende boligbebyggelse, men noe under Keiserens hovedbygning.  

Hovedadkomsten må legges nærmest mulig rundkjøringa på RV 80  i Thalekryset 
for å minimere trafikken i Thalleveien, og trafikkbildet må tilrettelegges slik at 
boområdene ikke belastes, spesielt under store arrangementer med stor 
publikumstilsstrøming. 

Uteområdet må få en helhetlig parkmessig opparbeiding og drift slik at anlegget 
blir innbydende sett i forhold til naboskapet og omsluttende hovedveier. 

 
 



Vurderinger 
 
Vårt vurderingsgrunnlag med noen supplerende momenter / forslag er som følger:  
 
Hovdetunet med sine 67 boliger er ett av 5 borettslag som grenser til Thalleåkeren. I det 
nærmeste naboskapet er det til sammen over 200  boliger som har sin adkomst til Thalleveien. 
Den fungerer også som adkomst til 3 institusjoner henholdsvis Sølvsuper helse- og veferdssenter, 
Hovdejordet sykehjem og Vebjørn Tandbergsvei 14. Thalleveien er også kollektivgate for 
Rønvikbussen og som hovedgangvei til NLSH, psykiatri.  
 
Av ”Forslag til planprogam” pkt. 3..4 opplyses at på det høyeste er bebyggelsen på 8 etasjer 
(45,26 meter fra bakkenivå), og det laveste 4 etasjer (33,17 meter fra bakkenivå). Vi må anmerke 
at er høydetallene er feil, og gir  et forvrengte bilde. Borettslaget bygg mot Thaleveien, som er på 
4 og 5 etasjer, har en  høyde over bakkenivå på henholdsvis ca 14 meter og ca. 17 meter. 
Høyeste bygg i kvartalet er 7 etasjer (Kirkeveien 9). 
 
Storstua presenteres med følgende nøkkeltall: Tomt 53 800 m2, «fotavtrykk» bygg 25 630 m2 og 
BRA (bruksareal, målt fra innsiden til omsluttende vegger) på ca. 40 000 m2, hvorav halvparten 
ligger under bakkeplan. Brutto bruksareal er nesten 5 ganger så stort som Fylkeshuset.   
 
Vi har fått opplyst at primærfunksjonen, stadionanlegget med spilleflate og tribuner ventes å 
ligge 8 m under bakkenivå. Fra spilleflaten antydes en byggehøyde på brutto 25 m (fri høyde 21 
m + konstruksjonshøyde 4 m). Da avledes en takhøyde på 17 m (25 – 8 m) over dagens 
bakkenivå. Idrettshaller av ulike slag foreslås lagt til kjellerplanet, noe som krever en betydelig 
senking av gulvnivået i komplekset. Vi forstår at det er usikkerhet omkring høyder før Storstua 
er detaljprosjektert, jf. bl.a. dybder ned til fjell i området. Reguleringsplanen bør dermed gi rom 
for å handtere en slik usikkerhet. I ”Forslag til planprogam” pkt. 4.1.7. signaliseres at høyden bør 
være i likhet med eksisterende bebyggelse på nordsiden av Thaleveien. Legges til grunn et 
gjennomsnittstall bør det tilsi 20 meter over terreng. 
 

Vi ber om en maksimal byggehøyde på 20 m over bakkeplanet, noe som formelt bør angis 
med kotehøyde.  

 
Det betyr i så fall at taket på Storstua kommer under Keiseren (25 m for hovedbygget, pipe 36 
m)  

 
Det følger ingen lesbare 
illustrasjoner av bruken av 
volumet mellom tak / tribuner 
eller under bakkeplanet. Her skal 
det gis plass til en rekke 
virksomheter og aktiviteter. 
 
Skissen viser situasjonsplanen 
for Storstua sammenholdt med 
kjente situasjoner / arealbehov 
for aktuelle funksjoner. Det blir 
krevende å finne plass til spesielt 

Storstuas	grunnflate	sammenlignet	med	Aspmyra-komplekset	og	anleggene	i	Mørkvedlia.	En	
standard	/	minimums	ishall	er	lagt	inn	i	samme	målestokk. 



hallene med behov for driftsarealer og som har takhøyder på brutto 7 – 10 m. Hel eller delvis 
bruk av kjellernivået synes aktuelt, der dybder ned til fjell gjør det praktisk mulig og realiserbart.  

 
Konkretisering av dette innholdet / et romprogram, lagt ut på planskisser vil definere helheten i 
Storstuas «byfunksjon», volum, samlet bruksflate og høyder (snitt mot naboskapet), 
landskapsform og øvrig innvirkning på naboskapet. Mulige etappeløsninger må også vises.  
 

Det forutsettes at slike skisser blir en del av detaljreguleringsplanen. Først da har 
naboskapet godt nok grunnlag til å legge fram sin endelige uttalelse. 

 
Prosjektet Bodø Storstue framstår som meget ambisiøst og krevende, ikke minst mht innhold sett 
i lys av investerings- og driftskostnader og finansieringsmuligheter. Det har i Bodø vært arbeidet 
med flere av hovedelementene i prosjektet uten at man (av økonomiske grunner) har lyktes så 
langt. Ishall er et eksempel. Konseptets gjennomføringsmuligheter og driftsforutsetninger bør 
derfor belyses i planmaterialet ettersom dette vil være kritisk i forhold til innhold, 
dimensjonering, framdrift, mulige etappeløsninger og ikke minst økonomiske konsekvenser for 
bysamfunnet, bl.a. forventninger til økonomiske bidrag fra fellesskapets side (kommunen og 
idretten). Det forventes også foreløpige kostnadsestimat.  
 
Noen andre konkrete synspunkter / ønskemål i forhold til bearbeiding av planmaterialet: 

a. Plantegninger, snitt, bygge høyder sett i forhold til naboskap, 3 D illustrasjoner og snitt 
sett fra ulike vinkler og fra boligene langs Thalleveien, eventuelle etappeløsninger. 

 
b. Materialbruk på tak- og veggflater, ikke minst overgang takflate og bakkeplan (grønne 

tak). Hva betyr urbant landbruk og hvordan skal dette foregå? 
 

c. Hovedadkomsten fra Thalleveien bør ligge nærmest mulig rundkjøringa. Det bør også 
vurderes om rundkjøringa i Kirkeveien kan åpnes for en adkomst mot sør, jf. mulige 
kapasitetsproblemer i forhold til bl.a. «blålys adkomst». Tilstrekkelig parkering for daglig 
bruk bør legges ved adkomsten. Underdimensjonering betyr unødig press på naboskapet, 
jf situasjonen omkring Aspmyra. Thalleveien mellom avkjøring og Kirkeveien bør bli 
minst mulig berørt av Storstua. Her forutsettes en parkmessig oppgradering og 
beplantning (over trase for varmtvannsledning) i tillegg til gode fortau og busstopp.   

 
d. Det bør vurderes mulige tilpassinger av eksisterende bussruter, både i forhold til 

hverdagsbruken og større arrangement.  
 

e. Landskapsfaglig kompetanse forutsettes brukt i forming av bygg / tak og uteområder med 
sikte på god parkmessig opparbeiding og beplantning. I tillegg bør man fortelle hvordan 
uteområdet skal driftes. Støyproduserende tekniske innretninger bør legges mot bilveiene.  

 
f. Østavinden tar gode tak på Talleåkeren i lange perioder vinterstid. Det bør illustreres 

hvordan snødriften blir i omgivelsene til Storstua.  
 
Storstua skal være for alle. I Bodø kan gater og gangveier være islagte og glatte nesten halve 
året. Under slike forhold blir mange isolert hjemme. En sammenhengende, overbygd og isfri 
runde i Storstua kan gi en mosjons- (kanskje også på sykkel?), treningsmulighet og et 



aktivitetstilbud for både aktive og folk flest, jf. kjelleren under Bislett. Ei «utesløyfe» bør også 
vurderes. Dette kan bli gode folkehelsetiltak for Bodøværingene.    

 
 
Avslutning  
 
I et prosjekt med slik størrelse, må man regne med at det oppstår mange utfordringer i nærmiljøet 
underveis. Utbygger bør vurdere å invitere det nærmeste naboskapet til løpende samtaler i et 
dialogforum som kan fungere både under planlegging, bygging og drift av Storstua?  
 
Dette innspillet er behandlet av styret i borettslaget og blir lagt fram til orientering for beboerne i 
forbindelse med generalforsamlingen 1. juni 2022. Styret forutsetter en nærmere og mer grundig 
gjennomgang av materialet når reguleringsplanforslaget legges fram til høring.  
 
Vi ser fram til et godt samarbeid i tida som kommer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ole N Alexsandersen 
Styreleder i Hovdetunet Borettslag 
 
 
Kopi:  

Glimtech, Postboks 179, 8001 Bodø, også sendt pr. e-post til: bg@glimt.no, 
frode@glimt.no og benedicte@glimt.no 

Prosjektleder Dinah Laland, sendt pr. e-post til: dinah.laland@advansia 

Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, også sendt pr. e-post til: 
postmottak@bodo.kommune.no og Jonas.Bjorklund@bodo.kommune.no 
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ORGANISASJONSLEDD I 
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Aspmyra stadion  

8002 Bodø  
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e-post hilde.anneland@idrettsforbundet.no 

www.bodoir.no 
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Til;  
Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 TRONDHEIM 
eller via e-post: adrian.barsten@norconsult.com 
 
Deres ref; Bodø Storstue, Bodø, PlanID: 2022003   
Vår ref: 2022-05-20  
 

Innspill fra Bodø Idrettsråd.  

Innspill til oppstart av planprosess -Detaljregulering av Bodø Storstue 
 
Vi viser til varsel om igangsettelse av detaljregulering av Bodø Storstue på Bodø kommunes 
hjemmeside. 
 

1. Bodø Idrettsråd (BIR).  Langtidsplan og anleggsplan.  Idrettsstrategi 

Bodø Idrettsråd (BIR) er bindeleddet mellom idrettslagene, idrettslagene og kommunen og 
idrettslagene og Nordland idrettskrets. Idrettsrådets oppgaver er å styrke idrettens rolle og 
rammevilkår, foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene og synliggjøre idrettens lokale 
omfang.  Idretten i Nordland har 74.405 medlemskap. BIR består av 78 idrettslag i Bodø 
kommune med ca. 14.100 medlemmer. BIR er inne i en periode der vi ser konsekvensene av 
coronapandemien med et stort frafall av aktive idrettsutøvere – spesielt i de yngre gruppene 
innen lagidrett. Før pandemien hadde klubbene en samlet medlemsvekst på ca. 5-600 pr år. I 
løpet av de to siste årene har idrettslagene i Bodø samlet mistet ca. 2.400 medlemmer – de 
fleste i aldersgruppen 6-19 år. BIR er også inne i en spennende utviklingsprosess der vi 
sammen med Nordland Idrettskrets forbereder idrettens deltakelse i Bodø2024 Europeisk 
Kulturhovedstad i 2024.  BIR og Nordland Idrettskrets har utviklet en felles idrettsstrategi 
2024 der idretten har utviklet mål og satsinger for hvordan idretten kan bidra til å realisere 
Bodø2024.  Det er utviklet et samarbeid mellom idretten og Bodø2024.   
I vår uttalelse til Detaljregulering av Bodø storstue vil BIR legge følgende til grunn;   

• BIR.  Langtidsplan og handlingsplan for BIR 

• BIR.  Anleggsplan 2018-2022.   
 

1.1.Langtidsplan og handlingsplan 

Bodø idrettsråd legger til grunn idrettens betydning for folkehelse og aktivitet i samfunnet.  
Dette er av stadig økende betydning i en befolkning der andelen eldre er økende.   
BIR har i sin langtidsplan lagt til grunn tre satsingsområder;  

1. Flere og bedre anlegg 

2. Attraktive idrettslag med tilbud til alle  

3. Store idrettsarrangementer til Bodø hvert år 
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  Side 2 av 2 

I forhold til Bodø storstue vil BIR legge spesielt vekt på satsingsområde 1. Flere og bedre 
anlegg.  Her er i strategi 1-3 gitt;  
 

1. Synliggjøre Bodøidrettens behov gjennom å utarbeide prioriteringsliste. Denne skal 

være basert på tydelige kriterier (listen ligger under neste punkt) 

2. Arbeide for et større mangfold i anlegg – alle skal finne anleggstilbud for sin idrett og 

slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres. 

3. Arbeide for at det settes av tilstrekkelig areal til nye anlegg. 

Arbeide for at det settes av tilstrekkelige areal til nye anlegg 
med følgende tiltak; Følge opp og uttale seg til areal/reguleringsplaner av betydning for 
idretten, herunder sørge for at områder som i dag er regulert til idrettsformål, fortsatt 
skjermes og reguleres til bruk for idretten. 

  
1.2. Anleggsplan 2018-2022.  

Bodø idrettsråd er opptatt av at områder som i dag er regulert til idrettsformål fortsatt 
skjermes og reguleres til idrettsformål.  Dersom slike areal må omreguleres, må dette – i 
samråd med idretten – kompenseres med at tilsvarende areal reguleres til idrettsformål i 
samme bydel.  Anleggsplanen gir bl.a. en liste over hvilke anlegg som BIR anbefaler prioritert 
i Bodø kommunes plan for Idrett og friluftsliv. Denne listen revideres årlig.  De ti høyest 
prioriterte prosjektene er;   

1. Ishall.  Område; Rønvik, Sentrum (Bodø spektrum), Mørkved 

2. Turnhall.  Område; Rønvik, Sentrum, Alstad/Bodøsjøen/Grønnåsen 

3. Flerbrukshall. Område; Grønnåsen/Alstad/Bodøsjøen 

4. Fotballhall.  

5. Konkurransebasseng. Område; Bodø spektrum 

6. Flerbrukshall Misvær.  

7. Private anlegg (Idrettslag). Innspill fra IK Junkeren og Bodø Bryteklubb om å bygge 

ny fotballhall og brytehall i Rønvika.  

8. Friidrettshall.  

9. Flerbrukshall Rønvik.  Sees i sammenheng med ny VGS 

10. Klubblokaler til idrettslag 

Anleggsplanen vil bli revidert i løpet av år 2022.   
 

2. Innspill til oppstart av planprosess.  Detaljregulering av Bodø Storstue  

Bodø Idrettsråd er meget positiv til at initiativet til Bodø Storstue legger betydelig vekt på 
FNs bærekraftsmål.  Bodø Idrettsråd viser til Planprogrammet for Bodø Storstue der det tas 
sikte på å legge til rette for arealer for andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, 
ishockey, friidrett, sykling, innendørs løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, 
fysio/ergo, kiropraktor, lekeland, barnehage, omsorgsboliger (tjenesteyting), kontorer, møte- 
og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri, og servering (restaurant=Food Court, 
kantinedrift, catering etc.).   
Bodø Idrettsråd viser også til sin anleggsplan, og at det er en positiv sammenheng mellom 
planprogrammet til Bodø Storstue og anleggsplanen.  
Bodø Idrettsråd ser derfor Bodø Storstue som en meget viktig mulighet til å kunne realisere 
idrettsanlegg av vesentlig betydning for Bodøidretten.   
Bodø Idrettsråd vil derfor være en aktiv medspiller i den videre utviklingen av dette viktige 
prosjektet.   
 

Bodø, 20.mai 2022 
Roger Pettersen 
Bodø idrettsråd 



Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Detaljregulering Bodø Storstue

Planident: 2022003

Kommune: Bodø

 

Forslagsstiller er
Navn: Glimtech

Organisasjonsnummer: 927900718
 

Plankonsulent er
Navn: NORCONSULT AS

Organisasjonsnummer: 962392687
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: Jentofthaugen Borettslag

Telefonnummer: 90637225

E-post: jentofthaugenborettslag@mittnobl.no

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Ragnar Schjølbergs vei 10 og 12 38 155

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Ragnar Schjølbergs vei 15 og 17 38 188
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Jentofthaugen borettslag uttaler deg på vegne av 44 andelseiere fordelt på 4 blokker. Blokkene
har adressene Ragnar Schjølbergs vei 10,12,15 og 17 og ligger helt inntil Thalleveien. 
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Avstanden fra vår tomt til ny tribune på stadion vil være mindre enn 40 meter.
På generalforsamling 2. mai var det et klart flertall mot bygging av nytt stadion på Thalleåkeren.

Her er våre innvendinger:

Thalleåkeren består i dag av matjord. Stort areal for fritidsbruk og fugleliv. 
Manglende parkering rundt i området
Høyden på tribuner vil gi andelseiere manglene utsikt og formiddagssol mot sør-øst
Fare for tap av verdi på leiligheter.
Støy i byggeperiode og ved arrangementer.

Signert av

TROND BERG ABRAHAMSEN på vegne av JENTOFTHAUGEN
BORETTSLAG 20.05.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Innspill oppstart av reguleringsarbeid Thalleåkeren: 

Kløverenga Borettslag vil med sine 43 boliger være nærmeste nabo til Storstua. Vi tar 

utgangspunkt i forslaget til planprogram og forstår høringen som en mulighet til innspill som 

har betydning for både prosess og endelig reguleringsplan. Vi ser saken ut fra naboskapets 

perspektiv og da med et ønske om å begrense tiltakets ulemper for oss naboer. Dette er å 

regne som våre synspunkter pr nu, vurdert ut fra de foreløpige planskissene. 

Adkomsten til området: 

I referatet fra oppstartsmøtet med Bodø Kommune under avsnittet adkomst og veiløsning 

ser vi at Kirkeveien og RV 80 ikke er veldig egnet som adkomst/avkjøring. Selv om det står i 

referatet at Thalleveien kan vurderes som adkomstvei ser vi da ikke annet alternativ. Slik vi 

ser det er det viktig for oss at avkjøringen i så fall blir så langt vest mot rundkjøringen som 

mulig, og da senest på høyde med Ragnar Schjølbergs vei. Thalleveien Borettslag er med sine 

43 leiligheter et av i alt 5 borettslag som grenser til Thalleåkeren. I det nærmeste naboskapet 

er det til sammen om lag 200 boliger som har adkomst via Thalleveien. I tillegg har 3 

institusjoner også samme vei som sin adkomst. Det er derfor fra vårt ståsted svært viktig å 

unngå avkjørsel for langt øst i Thalleveien for at bomiljøene som grenser til Thalleåkeren ikke 

skal bli belastet med ekstra trafikk. Det å skjerme Thalleveien for økt trafikk er viktig for oss. 

Anleggsperioden: 

Det er også viktig at adkomsten i byggeperioden legges der, og ikke lengre øst i Thalleveien, 

da det nok må regnes med betydelig anleggstrafikk i forbindelse med byggingen og ikke 

minst med fjerning av masser. 

Plasseringen av anlegget, størrelsen og utformingen av det: 

Vi mener at bygningsmassen må plasseres så langt sør som mulig (bort fra oss) og at den ikke 

må bli større og ikke minst høyere enn nødvendig. Det er derfor viktig at vi får oss forelagt 

solanalyse som viser at solforholdene også til de som bor i 1. etasje ikke blir påvirket. Dette 

gjelder ikke bare midtsommers, men også vår og høst. Flere leiligheter har sine verandaer 

vendt mot Thalleåkeren, ikke bare i vårt borettslag, men også i naboborettslagene lengre 

vest. Videre er det viktig at også uteområdene som vender mot Thalleveien får en 

parkmessig utforming som blir til forskjønnelse av området og til berikelse for de 

omkringliggende boligene. 

Støy-, lysforurensing og endrede vindforhold: 

Anlegget må utformes slik at støy- og lysforurensing blir minimalisert. Videre må vi få klarhet 

i om vindforholdene vil bli endret ved en utbygging. Thalleveien er allerede nå svært 

vindutsatt med vanskelige kjøreforhold vinterstid. 

Avsluttende bemerkninger: 

Det forutsettes at det i forbindelse med detaljreguleringsplanen blir utarbeidet skisser som 

tar hensyn til våre innspill. Først da har vi som borettslag godt nok grunnlag for å legge frem 

vår endelige uttalelse. 

Kløverenga Borettslag (20.05.2022)



Magnus Enger
Joveien 45
8014 BODØ

Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur
Klæbuveien 127B
7031 TRONDHEIM

Bodø, 19.05.2022

KOMMENTARER / MERKNADER TIL «VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 
OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR BODØ STORSTUE»

Viser til https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-og-horing-
av-planprogram-for-bodo-storstue og tilknyttede dokumenter. 

Jeg ser gjerne at Bodø får en ny storstue (selv om de fremlagte planene virker noe 
overdimensjonerte), men er uenig i de planene som nå er lagt fram, hovedsaklig av to grunner: 

1. NY BY, NY FLYPLASS

Bodøs store prosjekt i de kommende årene er prosjektet «Ny by, ny flyplass». Det virker helt 
innlysende naturlig å se en ny storstue som en del av dette prosjektet, og at storstua etableres på de 
areaelene som frigjøres når flyplassen flyttes. 

At en storstue etableres som et helt eget prosjekt, uavhengig av «Ny by, ny flyplass», gir signaler 
om at sentrale aktører ikke har tro prosjektet «Ny by, ny flyplass». Dette kan igjen ha en svært 
negativ signaleffekt overfor aktører utenfor byen. 

En storstue som en del av «Ny by, ny flyplass» vil også gi nødvendig vind i seglene til dette 
overordnede prosjektet, siden alle gode krefter da kan dra i samme retning for å få «Ny by, ny 
flyplass» i havn. 

Å etablere storstua som et frittstående prosjekt virker kortsigktig og splittende. Det virker som noen 
har så stort hastverk at man mener man ikke har tid til å vente på «Ny by, ny flyplass», men 
hastverk er som kjent lastverk.

2. VI HAR INGEN LANDBRUKSJORD Å MISTE

Pandemien og krigen i Ukraina har vist med all nødvendig tydelighet at Norge har en alt for lav 
grad av selvforsyning og beredeksap når det gjelder mat. Norge er fra naturens side utstyrt med 
svært små arealer der mat kan dyrkes. Vi har alle en plikt til å ta vare på og hegne om den matjorda 
vi har. Jfr feks https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ta-vare-pa-matjorda/id2905341/ 

Storstua planlegger «urbant landbruk» som en del av prosjektet, men hvorfor ikke legge storstua et 
sted der det ikke kan dyrkes mat i dag, og på den måten gi en dobbel gevinst, med at vi bevarer 
eksisterende matjord, og samatidig etablerer «urbant landbruk» i nye områder der det ikke har vært 
drevet landbruk før? 

Det er heller ikke gitt at det vil fungere å flytte matjorda, slik prosjektet tar høyde for. 

https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-og-horing-av-planprogram-for-bodo-storstue
https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-og-horing-av-planprogram-for-bodo-storstue
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ta-vare-pa-matjorda/id2905341/


Bodø kommune bør overta/videreføre eierskap til Hovdejordet (dagens eierskap til området er 
fortsatt noe uklart for meg), og etablere skolehager for alle byens skoler her, med en eller flere 
kommunalt ansatte gartnere som ansvarlige for driften, til glede for byens oppvoksende befolkning. 

Vennlig hilsen
Magnus Enger
(sign.)



 

 

 

Norconsult AS 

adrian.barsten@norconsult.com 
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Rønvikjordene må beskyttes mot utbygging 

Norges Miljøvernforbund krever at Rønvikjordene skjermes for utbygging. Etablering av  

ny fotballstadion på dette arealet kan ikke aksepteres. Matjorda er av særdeles høy verdi og  

er nødvendig å beskyttes for å ivareta vår matvaresikkerhet. Bodøs storstue får lokaliseres et  

annet sted. 

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til planforslag for Bodø Storstue, Bodø. PlanID; 2022003. 

Planen omfatter Bodø glimts ønske om bygging av en ny fotballstadion på Rønvikjordene i Bodø kommune. 

NMF kan ikke akseptere noe som helst nedbygging av matjorda på Rønvikjordene. 

 

Matjordas verdi 

Norge står på lik linje med mange andre land i en situasjon der vi ikke er selvforsynt med mat. Ifølge 

Landbruksminister Sandra Borch er andelen tilgjengelig matjord i Norge gått ned de siste 20 år. 

Norge har lite matjord som følge av landets topografi med mye fjell og fjorder. Arealer for dyrking av korn 

er for øvrig det laveste i Europa. Med tanke på at Ukraina, Europas kornkammer, er rammet av krig. 

Konsekvensen er at eksporten av korn fra Ukraina nå reduseres til et minimum med de konsekvenser dette 

har for matvaresituasjonen i en rekke land, deriblant Norge. 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Det proklameres i planforslaget at matjorda som skal nedbygges skal omdisponeres til andre egnede areal 

med dyrking som formål. Matjorda ligger i dag godt der den ligger i et godt etablert landbruksområde. 

 

Norges Miljøvernforbund krever at Rønvikjordene skjermes for utbygging. Etablering av  

ny fotballstadion på dette arealet kan ikke aksepteres. Matjorda er av særdeles høy verdi og  

er nødvendig å beskyttes for å ivareta vår matvaresikkerhet. Bodøs storstue får lokaliseres et 

annet sted. 

 

 

Miljøvennlig hilsen 

Norges Miljøvernforbund 

 

Ruben Oddekalv 

Leder Ørjan Holm 

 Regionleder 
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Norconsult v/ 

adrian.barsten@norconsult.com  

 

kopi 

Bodø kommune 

Norges Naturvernforbund 

 

 

Innspill til reguleringsplan «Storstue – Bodø/Glimt 

 

I forbindelse med planer om ny fotballstadion i Bodø har Bodø-Glimt (B/G) foreslått å 

legge den på vestre del av Rønvikjordene. Jordet har navnet Thallevegåkeren (TVÅ) og er 

en del av driftsgrunnlaget for Bodin gård. Rønvikjordene er en del av et 

sammenhengende landbruksområde og har vært i bruk siden eldre jernalder.  

 

I dag drives det både melke og kjøttproduksjon på Bodin gård. Gården har en 

melkekvote på 300 000 liter. Antallet melkekyr er i dag 45, og antallet ungdyr/okse 100. 

I hht til avtaler mellom Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune er det planer om 

opprusting av fjøsbygningen. Det vil dermed kunne være aktuelt med en økning i antallet 

melkekyr.  

 

I tillegg har vi andre aktiviteter som friluftsliv, Bodø Økologiske besøkshage, 

Andelslandbruk og 4H. Dette blir en del av et større miljø, og som er grunnlaget for Bodø 

kommune sin satsing på Urbant landbruk. Bodin gård er viktig i denne sammenhengen 

fordi det er den eneste driftsenheten som drives kommersielt. Det har blitt hevdet at TVÅ 

ikke er «god jord» hvilket ikke bekreftes av Norsk Landbruksgiving. Avlingen har i 2021 

vært god, omtrent 70 rundballer. Med en god avling og beliggenhet nært gården vil 

jordstykket TVÅ ha stor betydning.  

 

Saken handler ikke om bare om de daa som vil bli berørt, men en stykkevis nedbygging 

av Rønvikjordene fra opp imot 1000 til ca 700 i dag. Bodø/Glimt har i dette et spesielt 

ansvar siden de har sitt bærekraftsprogram «Action Now» 

 

Lenke til sakens dokumenter finnes på Bodø kommune sine hjemmesider 

https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-og-

horing-av-planprogram-for-bodo-storstue 

Kommentarer til det overordnete ved planprogrammet 
Utdrag fra planprogrammet 

Bodø/Glimt (heretter: «Glimt») har igangsatt prosessen med å planlegge nytt 

fotballstadion som skal erstatte Aspmyra 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 

arealer for andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, ishockey, friidrett, sykling, 

innendørs løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, fysio/ergo, kiropraktor, 

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, 

https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-og-horing-av-planprogram-for-bodo-storstue
https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-og-horing-av-planprogram-for-bodo-storstue
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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 

 

En plan med samtlige punkter som angitt ovenfor gir et uforutsigbart plandokument som 

gjør at planprogrammet bør avises. Fremdriftsplanen må også justeres. Et planprogram 

som er så omfattende kan ikke gjennomføres i løpet av 2 uker. Det vil ikke kunne 

gjennomføres tilstrekkelig konsekvensutredninger. En slik fremdriftsplan vil være i strid 

med intensjonene i plan og bygningsloven.  

 

Planprogrammet nevner ikke lovverk og sentrale retningslinjer om jordvern: 

• Statens retningslinjer og brev om bevaring og tilbakeføring av matjord 

• Fylkeskommunens regionale plan for landbruk (maks nedbygging 200 daa/år) 

• Bodø kommunes plan for nullutslipps i trafikk og byplanlegging 

• Strategi for jordvern – Statsforvalteren i Nordland – maks nedbygging 150daa/år) 

• Jordloven med forskrifter  

 

Særlig brev fra forrige og dagens regjering gir svært klare retningslinjer om at matjord 

er en ressurs som skal bevares. I tillegg ber regjeringen om at matjord skal tilbakeføres 

til LNRF. Fylkeskommunen har i sine planer en maks nedbygging av dyrka mark på 200 

daa pr år. Nordland har 41 kommuner. Statsforvalteren har en oppdatert jordvernstrategi 

som sier maks 150 daa. De prosjekteten som skal få tillatelse skal være viktig 

infrastruktur. Idrettsanlegg mener vi ikke er en del av dette.  

 

Medvirkning fra landbruket er fraværende. Både driver av Bodin gård, 

Landbruksrådgivningen, Bodø kommune sin landbruksavdeling og NIBIO kan trekkes inn. 

I tillegg bør det frivillige urbane landbruket tas med. 

 

Prosjektets ambisjoner  
Utdrag fra «Anmodning om oppstartsmøte» 

5.2 FNs bærekraftsmål Prosjektet har som ambisjon å bli verdens mest miljøvennlige 

prosjekt gjennom sertifiseringsordningen BREEAM communities, som 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. 

 

Vi gjør oppmerksom på at Breeam Outstanding (BO) ikke kan oppnås når man bygger på 

matjord. I tillegg er vi kritisk til hvordan Breeam Outstanding og innovative løsninger 

innen energi, miljø og sosiale og økonomiske forhold skal kunne planlegges og 

gjennomføres innen tidsrammen på vår, sommer 2022 – 2024.1  

 

Utdrag fra krav til BO 

Dersom utbyggingsområdet ligger på omdisponert jordbruksareal er det ikke tilstrekkelig 

med en godkjent reguleringsplan for å vise at kriteriet er oppfylt. I slike tilfeller må 

 
1 https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2022/03/BREEAM-NOR-v6.0_NOR.pdf 
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prosjektet kunne fremvise detaljert dokumentasjon fra relevant myndighet med 

begrunnelsen for omdisponeringen av jordbruksarealet.  

Begrunnelser som kan aksepteres er: -  

• Arealet er omdisponert fordi det er av en slik størrelse og form at det ikke 

ville gitt en driftsmessig god løsning, slik som beskrevet i Jordlovens §1 og 

§12. –  

• Jordbruksarealet erstattes ved at jorden flyttes og brukes til etablering av 

nytt jordbruksareal på areal som ellers ikke ville være egnet for 

oppdyrking. Det må bekreftes av en kompetent person, for eksempel en 

jordskiftekandidat, at det nye jordbruksarealet vil oppnå samme 

verdiklasse som det opprinnelige arealet hadde. 

 

Ingen av disse to unntakene vil kunne oppnås i prosjektet.  

 

Å skape innovasjon er en prosess som i seg selv tar tid. Om Bodø/Glimt skal skape 

«Verdens mest miljøvennlige stadion» vil det ikke være løsninger som kan kopieres og 

implementeres direkte inn i prosjektet. Vi stiller oss undrende til at Bodø kommune kan 

igangsette en reguleringplanprosess på et såpass uavklart innhold i prosjektet. Både 

trafikk og energi er deler av prosjektet som må detaljreguleres før planen kan vedtas.  

Manglende informasjon om biologisk mangfold  
Utdrag fra «Anmodning om oppstartsmøte» 

Innenfor planområdet er det registrert to fuglearter: stær (truet) og fiskemåke (truet). 

Begge artene er registrert som truet iht. Norsk Rødliste1 . Det må vurderes i 

planprosessen hvordan artene skal ivaretas og eventuelle konsekvenser dette innebærer. 

Av botaniske arter er tromsøpalme registrert flere steder langs Thalleveien. Den er 

registrert som en fremmed art med høy risiko iht. Fremmedartlista (2018).2 Det må 

vurderes hvordan tiltakene innenfor planområdet ungår ytterligere spredning av fremmed 

arten. 

 

Bodø kommune er svært godt kartlagt – vi henviser til artdatabanken. I tillegg er det god 

kunnskap om fuglelivet på jordene. Området TVÅ kan ikke sees på isolert fra de øvrige 

grøntområdene, fra Bodøsjøen, Rensås parken og opp mot maskinisten. Vi reagerer på 

en slik overfladisk og mangelfull beskrivelse i planprogrammet.  

Referanseprosjekt og konsekvensutredninger 
Referanseprosjektet må være en utvidelse og omregulering av dagens stadion og 

omkringliggende områder. Både gjenbruk av stadion, bedre kollektiv og å vektlegge at 

matjord ikke nedbygges må tas med.  

 
Konsekvenser som bør utredes, men som ikke medtatt i planprogrammet 

 
1) Fremtidig behov for stadion med kapasitet 10000. Hva slags behov vil det være 

på kortsikt, sammenlignet med hva som kan forventes i framtiden. Deltagelse i 

UEFA er ikke noe som kan forventes årlig i et lengre perspektiv.  

2) Matjord og landbruk og biologisk mangfold.  
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Leder Kaja Langvik-Hansen tlf 950 49 679 
salten@naturvernforbundet.no 

www.naturvernforbundet.no/nordland/salten  
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• I KPA legges det fram tall som tilsier at ca 40-50 melkekyr har et driftsbehov som vil 
bli dekket også etter at Thallevegåkeren er nedbygd. Historisk sett har det vært 
betydelig flere melkekyr på gården, og muligheter for større drift er til stede. Dette bør 
ikke begrenses av tilgang til arealer. Videre er påvirkning på eksisterende aktivitet 
ikke vurdert i KPA. Det vil i fremtiden være et større behov for innmark per produsert 
mengde melk.   

• Naturvernforbundet er organisasjonsmedlem i Jordvern Nordland og stiller oss bak 
høringsinnspillet til Jordvern Nordland 

 
3) Klimautslipp i et livsløpsperspektiv –dette må lages både på gjenbruk av 

eksisterende anlegg og evt nytt anlegg.  

4) Geoteknisk forhold, samt hydrologiske forhold – påvirkning på grunnvann og 

landbruksarealene. 

Konkrete kommentarer til innholdet planbeskrivelse og planprogram 
• Arealbehov – Dagens område mellom Olav 5 gate og Hålogalandsgata er over 40 

daa. Vi mener dette er tilstrekkelig til å se på et nytt stadion. Stadionet i 

planprogrammet er satt til 26 daa. Hålogalandsgata skal om kort tid reguleres og 

bygges om. Her vil det være mulighet til å tilpasse behovene som ligger i et nytt 

stadion. 

• Kollektivtrafikk beskrives i dokumentene som godt. Det er kun rute 3 (som ikke 

går på søndag) som går i nærheten av TVÅ. Nærmeste bybussholdeplass for 

øvrige ruter er beskrevet ved Stadionparken. I Hålogalandsgata har samtlige 

bybusser bussholdeplass – kun noen hundre meter fra Aspmyra. Et nytt stadion 

vil kreve ny infrastruktur, mens dagens stadion har et allerede godt nok utbygd 

kollektivtilbud inkludert nærhet til parkering og flyplass 
• Breeam Outstanding –En slik sertifisering vil ikke være mulig å oppnå når det 

legges på matjord. Både nybygg, nedbygging og plassering utenfor den planlagte 

byutvidelsen trekker ned ut fra kriterier i miljøsertifiseringer.  

Oppsummert 
Vi forventer at kommunen følger opp strengere nasjonale, slik at de ikke lager kommunale planer 
som bidrar til at matjord og natur bygges ned bit for bit. Primært anbefaler vi at B/G selv trekker 
dette forslaget.  
 

Plandokumentene har svikende kunnskap om helt sentrale deler av Breeam 

sertifiseringen og mangler overordnete retningslinjer og henvisning til lovverk som er 

helt sentral i planprosessen. 

 

Planprogrammet til Bodø Glimt er for ukonkret, og bryter etter vår mening med 

bærekraftsmålene. Det må kartlegges hvordan eksisterende stadion kan være med i det 

nye prosjektet. Nå har også ny by prosjektet fått fremdrift. Vi kan ikke se at B/G sine 

planer kan avklares i løpet en så kort tid som planprogrammet beskriver.  

 

Hvis ikke B/G trekker planene ber vi Bodø kommune avvise planen og heller be B/G finne 

en annen plassering  
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For Naturvernforbundet  

v/ Kaja Langvik-Hansen-  

fylkesleder Nordland i samarbeid med lokallaget i Salten og Norges Naturvernforbund.  

 
Kopi -  

postmottak@bodo.kommune.no. 

Naturvernforbundet@naturvernforbundet.no 

tg@naturvernforbundet.no 

 

henviser også til uttalelse fra Norges Naturvernforbund 

 

«Nei til bygging av fotballstadion på matjord» - vedtatt av landsmøtet til Norges 

Naturvernforbund april 2022.  

 

 

mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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Innpill til planoppstart og uttalelse til planprogram - detaljregulering 
Bodø Storstue planid 2022003 - Bodø kommune   
 
Nordland fylkeskommune viser til oversendt varsel om oppstart av privat planarbeid med 
planprogram, for detaljregulering av Bodø Storstue. Det er Norconsult AS som varsler oppstart på 
vegne av Glimtech. Planområdet omfatter areal mellom Bodøveien (Rv. 80), Kirkeveien (Fv. 834) 
og Thalleveien, i tillegg til noe areal øst for Thalleveien. Planområdet er på totalt ca. 94 daa, 
berørte eiendommer er gnr. 38 bnr. 3 m.fl., gnr. 143 bnr. 2 og 4, og gnr. 145 bnr. 91 m.fl.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny «Bodø storstue», som på sikt skal erstatte 
Aspmyra stadion. Planen skal også legge til rette for en rekke andre funksjoner, som andre 
idrettstilbud, fritidstilbud, servering, møteplass, m.m. 
Det sentrale arealet er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig og privat 
tjenesteyting, og i forslag til ny arealdel som kombinert bebyggelse og anleggsformål for 
tjenesteyting, næring og idrett. 
Planforslaget er vurdert av både forslagsstiller og kommune til å utløse konsekvensutredning i 
henhold til konsekvensutredningsforskriften. 
 
Frist for innspill er 20.5.2022, Nordland fylkeskommune har fått utsatt frist til 25.5.2022. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill 
til planarbeidet og uttalelse til planprogrammet:  
 
Merknader 
Planinitiativet skisserer flerbruk og funksjonsblanding, der blant annet handel og næringsutvikling 
er spesielt nevnt, f.eks. i avsnitt 4.1.4. Planområdet ligger etter hva vi kan se utenfor 
handelsområdet, definert gjennom kommuneplanens arealdel for Bodø kommune. Nordland 
fylkeskommune gjør oppmerksom på at i henhold til regional planbestemmelse om etablering av 
kjøpesenter tillates ikke etablering av nye eller utvidelse av eksisterende handel utover 3000 m² 
BRA utenfor handelsområdet. For å sikre at planen er i tråd med kommuneplanen og regional 
planbestemmelse, må planbestemmelsene fastsette at samlet bruksareal (BRA) for eventuell 
forretning eller næringsbebyggelse ikke overstiger 3000 m². I samlet bruksareal inngår eventuelle 
fellesareal og bruksareal med salgsflater, lagerlokaler, spiserom/kantine og kontorareal.  
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Vi minner om at i områder for kjøpesentre/forretning skal grad av utnytting alltid fastsettes som 
bruksareal (BRA), jf. veilederen Grad av utnytting utgitt av KMD i 2014, § 5-1 tredje ledd. Det 
forutsettes at reguleringsplanen holder seg innenfor rammene av kommuneplanen og 
kjøpesenterbestemmelsen, som er juridisk bindende. Dersom det ønskes etablering som er i strid 
med den regionale bestemmelsen, må det søkes til Nordland fylkesting om dispensasjon fra 
bestemmelsen. En eventuell dispensasjon kan bare gis etter samråd med statsforvalteren og 
berørte kommuner, jf. plan- og bygningsloven § 8-5 fjerde ledd. 
  
Gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013-2025, kapittel 8. om Arealpolitikk i Nordland, inneholder 
klare mål for arealpolitikken i perioden. Det bes om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og 
vises spesielt til: 
 
Kap.8.2. By- og tettstedsutvikling  
b)  Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 

funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter.  

e)  Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 
fysiske tiltak. 

l)  Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og sammenhengende 
gang- og sykkelveinett. 

 
Stedsutvikling 
Nordland fylkeskommune er fornøyd med at planprogrammet viser til vesentlige regionale planer 
med stor relevans for planarbeidet. Prosjektets ambisjoner om å legge til rette for Bodø storstue 
som verdens mest bærekraftige bygg, og søkelys på sterk sosial bærekraft for barn, unge og eldre 
i alle aldre, er lovende. For å sikre tilgjengelighet for alle i tråd med nasjonal politikk, bes om at 
prinsippene for universell utforming må følges når bygg og uteområder planlegges.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner i Nordland har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver og vurdert jordbunnskart 
og gamle flybilder. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner 
som fylkeskommunen har forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet 
og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.  
  
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget.  
 
Folkehelse 
Nordland fylkeskommune ser det som positivt at planprogrammet beskriver tilrettelegging for både 
sosiale møteplasser og aktivitetsmøteplasser for alle aldre. Det vil i det videre arbeidet være viktig 
å ha fokus på universell utforming, og tilrettelegging for både organisert og uorganisert aktivitet for 
alle aldersgrupper. 
 
Fylkesveg/mobilitet 
Nordland fylkeskommune eier og forvalter fv. 834, Kirkeveien. Vegen inngår i varslet planområde, 
inkludert krysset mellom Kirkeveien og Thalleveien. Vi skal utvikle, drifte og vedlikeholde 
fylkesvegene på best mulig måte for brukerne og samfunnet. Vi vurderer derfor i alt planarbeid, om 
foreslått arealbruk er i konflikt med hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet, utvikling, drift og 

https://www.nfk.no/_f/p1/ibfae97e8-dc3b-434d-aec6-b57d3e806dba/fylkesplan-for-nordland-2013-2025-webversjon.pdf
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vedlikehold, der fylkesveg blir berørt. Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i 
Nordland fylkeskommune. 

Fartsgrensen på Kirkeveien forbi planområdet er 50 km/t og 30 km/t. Vegen har ÅDT på omlag 500 
kjøretøy med 7 % tunge kjøretøy, ifølge vegkart.no. I forslag til ny rammeplan for avkjørsler og 
byggegrense langs fylkesveg, har fv. 834 status «meget streng holdning» og generell byggegrense 
er 50 meter. Veger med holdningsklasse meget streng, skal i prinsippet være avkjørselsfri. 
Avkjørsler/kryss tillates kun etter vedtatt reguleringsplan. Fylkesvegen er nylig utbedret og det kan 
ikke forventes at planområdet skal få ny avkjørsel fra Kirkeveien. Atkomst til planområdet må 
planlegges via eksisterende kryss og fra Thalleveien. 

Krysset Thalleveien/Kirkeveien er en flaskehals i rushtrafikken, spesielt på ettermiddagen da det er 
vanskelig for trafikk fra øst å komme ut i Kirkeveien. Krysset er stengt med bom i Thalleveien vest 
for krysset og kun buss/utrykningskjøretøy kan passere her. Det er planer om et nytt boligkompleks 
på tomta i Kirkeveien 39 (kvadrant nordøst i krysset), som gir økt aktivitet og mer trafikk i/inntil 
krysset. 

I dag går det en bussrute, Rute 3 Vollen-Sentrum-Stordalen langs Thalleveien. Det er bygd 
busslommer i Thalleveien, på begge sider omtrent midt på planstrekningen. Krysset 
Thalleveien/Kirkeveien er ikke tilrettelagt for god framkommelighet for buss. Bussen har vikeplikt 
når den skal krysse over Kirkeveien, og Thalleveien er stengt med bom, som buss-sjåføren kan 
åpne.  

Flere av rutebussene i Bodø går langs Gamle Riksveg, med holdeplass ved Herredshuset. Herfra 
er det gang/sykkelatkomst langs Rv. 80 og undergang ved rundkjøringen til Thalleveien. Det kan 
på sikt være aktuelt å legge om bussruter fra Gamle Riksveg via Hålogalandsgata, Kirkeveien og 
inn i Thalleveien og over Rv.80 tilbake til Gamle Riksveg, for å gi et utvidet tilbud med kollektiv 
transport til planområdet, hvis det avdekkes behov for det.  

Økt trafikk med buss eller kjøreatkomst til planområdet fra Kirkeveien, vil kreve ombygging eller 
utbedring av krysset Thalleveien/Kirkeveien. Krysset bør utbedres og åpnes for normal trafikk før 
Bodøs nye storstue tas i bruk. 

For fylkesveg og mobilitet har vi følgende konkrete innspill til planarbeidet og uttalelse til 
planprogram: 

Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at alle planer skal være i tråd med vegnormalene. 
Dersom planen strider mot disse, anses planen å stride mot vesentlige regionale og nasjonale 
interesser.  

 I planbeskrivelsen må det inngå trafikkanalyse, type trafikk og trafikkmengde til/fra 
planområdet.  

 Tilbud og atkomst til planområdet for gang- og sykkeltrafikk, samt kollektivtilbud må 
utredes/omtales. 

 Det må tilrettelegges for trafikksikker atkomst for gående/syklende fra Kirkeveien og Rv. 80 
langs begge sider av Thalleveien, med snarveier fra eksisterende og nye fortau eller g/s-
veger. Det tilsier at det bør bygges fortau langs hele sørsiden av Thalleveien. 

 Alle avkjørsler/kryss eller gangatkomster som berører Kirkeveien og som skal inngå i 
planen, må avklares med fylkeskommunen. 
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 Trafikk over Kirkeveien (det er nevnt maskinpark på østsiden av fylkesveien), som del av 
drift av anlegget må utredes og godkjennes (type kjøretøy?). 

 Byggegrense på begge sider av Kirkeveien må avklares med fylkeskommunen. 
Byggegrensen må være målsatt og vises på plankartet. 

 Avkjørsler/kryss må reguleres i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100, 
dimensjonerende kjøretøy velges ut fra vegens funksjon og trafikkmengde. Geometriske 
krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. Siktlinjer og hensynsone frisikt må inngå i 
plankartet, det knyttes bestemmelse til hensynsone frisikt. 

 Fylkesvegen med sideområder reguleres til offentlig vegformål. Vegbredder skal være 
målsatt og vises på plankartet. 

 Formålsgrensen for offentlig vegformål, skal følge eksisterende eiendomsgrenser, men 
med minimum avstand til skulderkant vei på 3 meter. I den grad at eiendomsgrensen ikke 
tar med tilhørende skjæringstopp eller fyllingsfot, må formålsgrensen utvides til også å 
gjelde dette arealet + 1 meter.  

 Håndtering av overflatevann må planlegges og ivaretas innenfor planområdet og drenering 
langs og på tvers av Kirkeveien må ivaretas. 

 I sonen mellom vegen og byggegrensen tillates ikke terrenginngrep, konstruksjoner eller 
parkering som er til ulempe for drift- og vedlikehold av fylkesvegene eller i konflikt med 
frisiktsoner i avkjørsler/kryss/gangatkomster. 

 Planlagte bygninger/idrettsanlegg må visualiseres, gjerne med 3D-tegninger eller andre 
illustrasjoner og om mulig markeres på plankartet. 

 Nordland fylkeskommune skal godkjenne planene for tiltak som berører fylkesveg/ 
kryssløsninger, før det gis igangsettingstillatelse. 

 Det må stilles krav om grunnundersøkelser og dokumentasjon. 
 Forslag til rekkefølgebestemmelse: Krysset Kirkeveien/Thalleveien skal være ferdig 

opparbeidet/utbedret og godkjent av vegmyndigheten før det gis midlertidig brukstillatelse 
for planlagte tiltak. 

 
I tidsplan for utarbeidelse av planforslaget er det viktig at det avsettes tid til dialog og gjennomgang 
med oss, før planforslaget legges fram til politisk behandling og offentlig ettersyn. Dette for å 
unngå misforståelser og forsinkelse i planprosessen. 
 
Vannmiljø 
Nordland fylkeskommune er tilfreds med at planprogrammet tar opp vurdering av vannmiljø jf. 
vannforskriften, og at vurderingen vil framgå av planbeskrivelsen.  
 
Klima og klimatilpasning 
Nordland fylkeskommune merker seg at prosjektet i det store og hele setter søkelys på 
bærekraftsdimensjonene og FNs bærekraftsmål, hvilket er positivt og nødvendig for å nå målene. 
Med klimaendringene forventes hyppigere og mer intens nedbør, som igjen kan føre til store 
mengder overvann og flom. Fylkeskommunen ser fram til at prosjektets VA-rammeplan som skal 
omfatte overvann kan vise hvordan dette kan håndteres som en ressurs innen planområdet framfor 
å ledes over på ledningsnettet. 
 
Digital plandialog 
Nordland fylkeskommune kan ikke se at planavgrensningen er publisert i Nordlandsatlas, 
kommunekart eller annet GIS-innsynsverktøy. Publisering av plandata i innsynsverktøy bidrar til 
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bedre plandialog og mulighet for medvirkning, og bedre oversikt over arealforvaltningen. 
Www.nordlandsatlas.no er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Kartverket og 
Statsforvalteren i Nordland, der det bidras med kvalitetssikring av innsendte plandata og 
sammenstilling med annen stedfestet arealinformasjon. Planleggere og kommuner oppfordres 
derfor til å sende inn plandata ved alle faser i planprosessen, ved å sende planfil i SOSI-format til 
plannordland@kartverket.no.   
 
Om planveiledning 
Fylkeskommunen har oppdatert sine svarbrev og vil flytte veiledning over til andre arenaer. Det 
vises derfor til informasjon om planlegging, veiledere m.m., som finnes på www.planlegging.no, 
samt på fylkeskommunens nettsider www.nfk.no. 
Ved behov for veiledning i planspørsmål er dere velkomne til å ta kontakt med oss på telefon 
og/eller e-post. 
 
 
Fylkeskommunens interesser som hjemmelshaver til gnr. 38 bnr. 3  
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at Nordland fylkeskommune som eier (ved faggruppe bygg 
- eierskap) ikke har vært invitert til dialog angående detaljregulering som omfatter gnr. 38 bnr. 3.  
Det bes om at kommunen oppretter dialog før videre planarbeid om ønsket utvikling av 
planområdet.  
Det pågår elles en dialog mellom Nordland fylkeskommune og Bodø/Glimt om mulig salg av 
Thalleveiåkeren, som er del av gnr. 38 bnr. 3. Thalleveiåkeren ønskes regulert til kombinert formål, 
med underformålene næring, offentlig tjenesteyting, bolig og idrett. Dette er i tråd med 
fylkeskommunens uttalelse som eier, i forbindelse med høringen av Bodø kommunes forslag til 
kommuneplanens arealdel 2022-2034.  
Den delen av gnr. 38 bnr. 3 som er øst for Kirkeveien ønskes regulert til offentlig eller privat 
tjenesteyting i samsvar med arealbruk fastsatt i gjeldende kommuneplans arealdel 2018-2030. 
Samme arealbruk er foreslått videreført i forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Silje Charlotta Wästlund  
faggruppeleder plan, klima og naturressurser  
 Lill-Anita Horn 
 rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
Tema Saksbehandler E-post/tlf. 
Kulturminner Martinus Hauglid marhau@nfk.no / 909 59 111 
Folkehelse Hege S. Bekken hegbek@nfk.no / 905 31 049 
Fylkesveg Toril Barthel torbar@nfk.no / 901 89 425 
Eiendom Therese Kolvereid thekol@nfk.no / 954 29 509 
Øvrig Lill-Anita Horn lilhor@nfk.no / 75 65 05 75 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
http://www.planlegging.no/
http://www.nfk.no/
mailto:marhau@nfk.no
mailto:hegbek@nfk.no
mailto:torbar@nfk.no
mailto:thekol@nfk.no
mailto:lilhor@nfk.no
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Kopi til:     
Bodø Kommune  Postboks 319 8001 BODØ 
Samediggi  
Sametinget 

 Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Statsforvalteren I 
Nordland 

 Postboks 1405 8002 Bodø 
 
 

 
  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Kontaktinformasjon: foreningens e-postadresse: nordland@jordvern.no  

Styreleder Solveig Utvik 99 41 71 07 
Følg oss på facebook: fb.me/jordvernnordland og på http://jordvern.no  

   

  

 
 

Til Norconsult AS        20.05.2022 
v/ adrian.barsten@norconsult.com 

 
 
Innspill til «Planinitiativ for detaljregulering Bodø Storstue» 
 

Plandokumentene gir en god beskrivelse av hva Bodø’s nye storstue kunne blitt dersom den ble 
bygd som et element i den nye bydelen.   Prosjektet har mange spennende elementer, men 
faller gjennom når det gjelder bærekraftig utnyttelse av landbruksarealer.   Det må være hevet 
over enhver tvil at disse arealene har et betydelig større potensial for å kunne brukes som ut-
stillingsvindu for fremtidsbyen Bodø enn som fotballstadion.  Jordvern Nordland vil med glede 
være med på å presentere disse alternativene så snart planene om nedbygging er lagt bort. 
 
Bærekraftig utvikling 
Jordvern Nordland reagerer særlig sterkt på matkonseptet som presenteres under oppfyllelsen 
av bærekraftsmål nr. 2.  «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.»  Vi har selvsagt ikke noe imot at dette elementet er med i konseptet så 
lenge matjord ikke bygges ned.  Derfor passer det utmerket ved en plassering i den nye bydelen, 
slik man opprinnelig hadde planlagt. 
 
Jordvern Nordland vil advare mot den utvanningen prosjektet medfører både når det gjelder 
FN-s bærekraftmål og BREEAM Communities sine kriterier for bærekraft.  Prosjektet må stop-
pes og Bodø’s nye storstue må plasseres i den nye bydelen der man har muligheter til å utnytte 
prosjektets potensial også når det gjelder å oppfylle FN’s bærekraftmål nr. 2.  Da kan man også 
får til et godt samspill med aktiviteter på Thalleveiåkeren der alt arealet brukes til matproduk-
sjon. 
 
Jordvern  
Prosjektet står i sterk konflikt til de nye nasjonale målene for jordvern.  Krigen i Ukraina har 
gjort betydningen av dette målet enda tydeligere.  En fortsatt bit for bit nedbygging av arealene 
på Rønvikjordene svekker grunnlaget for å fortsette driften med beitende dyr på Bodin Gård. 
Vi vet i dag at beitende dyr har stor betydning for insekt og fuglelivet. Det er mange arter som 
er avhengige av et sammenhengende levende grønt område med den variasjon som nettopp 
Vågønes, Bodin Gård og Bodøsjøen kan tilby. Alt dette foregår i et samspill med levende jords-
monn, og kan ikke erstattes av dyrking på tak på bygninger. Å skape et godt jordsmonn tar 
mange århundrer.  Å ødelegge det tar bare noen dager.  
 
Grønn utvikling 
Argumenter for å ta vare på disse arealene er ikke kun matvaresikkerhet, men også å styrke og 
verne det landbruks- og naturområdet som allerede er etablert her. Etter at landbruksfors-
kingen er flyttet vekk fra området er det de siste tiår bygd opp et levende grønt bymiljø fra 
maskinisten, over Vågønes og på Bodin gårds arealer. Det er etablert andelshager, småskala 

NORDLAND  
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landbruk, økologisk besøkshage, 4 H gård og barnehage. I tillegg til dette er melkeproduksjonen 
på Bodin gård opprettholdt. Det er aktiviteter som støtter opp om hverandre.  
 
Miljøet brukes i dag av mange familier i Bodø kommune og har stor betydning for opplæring, 
naturlig lek og livskvalitet. Dette kan ikke undervurderes i et bysamfunn. Tilgangen til naturen i 
fjellet og helt til miljøet i Bodøsjøen som turområde, samtidig som en får tilgang til andelshager 
er et viktig fortrinn for Bodø by. Her kan familiene ferdes i grønne områder gjennom byens 
parker helt til byens sentrum.   
 
Dette kan ikke erstattes av et fotballstadion eller storstue uansett hvor fantastisk tilrettelegging 
man planlegger.  Som nevnt tidligere vil en plassering av konseptet i ny bydel gi en helt annen 
dimensjon til konseptet. Samspillet mellom det beskrevne prosjektet og fremtidig aktivitet på 
Thalleveiåkeren og resten av Rønvikjordene vil bli et utmerket eksempel på en fremtidsby.  Der-
for vil Jordvern Nordland på det sterkeste advare mot å etablere Bodø sin nye storstue på dyr-
ket jord.  Vi anbefaler igjen at prosjektet realiseres i den nye bydelen. 
 
 

Utredningsbehov 
Planprogrammet har svakheter når det gjelder hvilke tema som skal vurderes videre. Pkt 3 «Mil-
jømål» mangler et bredere perspektiv. Pkt 9 «Jordressursen» tar ikke hensyn til den aktuelle 
næringsaktørs behov for areal nær driftssenter. Flytting av jordmasser krever et egnet sted å 
flytte jordmasser til, som tar hensyn til nåværende næringsaktørs behov.  Alternativvurdering 
av prosjektets plassering ville vært en fordel på dette stadiet.  Vi ser at planområdet er 93,5 da, 
og savner en bedre begrunnelse for at behovet for areal er såpass stort. 
 
 

Med vennlig hilsen 
For Jordvern Nordland 
 
 
Solveig Utvik 
-styreleder- 

http://jordvern.no/


Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 01.04.2022. 
  
Om NVE  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for 

å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde 

strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  
NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp 

til konkrete problemstillinger.  
  
NVEs generelle tilbakemelding  
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i 

planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder dere gjennom alle våre 

fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i 

reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen anbefaler vi at dere gjør det, 

og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere må vurdere om planen ivaretar nasjonale 

og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging.  
Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen 

lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs internettsider finner dere 

koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger.  
  
Kommunens ansvar  
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- 

og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 

Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.   
Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.  
  
  
Hilsen, 
  

 
Ingrid J. Verbaan 

Seniorrådgiver 

Avdeling: Skred- og vassdragsavdelingen 

Seksjon: Seksjon for flom, overvann og miljø 

  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Kongens gt 52-54, Capitolgården, 8514 Narvik 
Telefon: 22 95 95 95 (sentralbord), mobil: 47457426 
E-post: ijv@nve.no  
Web: www.nve.no 
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Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Bodø Storstue   
 
 
Viser til varsel og invitasjon til uttalelse vedrørende planarbeidet med Bodø Storstue. 
 
Politiet sitt primærfokus i dette arbeidet vil være de sikkerhetsmessige perspektivene samt de 
kriminalitetsforebyggende hensynene ved etableringen av Bodø Storstue. 
 
Politiet ved Bodø politihus er invitert til et møte i august d.å. av FK Bodø Glimt der dialogen om 
prosjektet videreføres. 
 
Dette er et meget spennende prosjekt som vi ser frem til å være bidragsyter til. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Karl Johnny Holand-Nilsen 
Politioverbetjent 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Uttalelse vedrørende varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid,  Bodø Storstue - planID 2022003, 
Bodø kommune.
Vi viser til Deres brev av 01.04.2022.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget 
på det nåværende tidspunktet. 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og 
anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og Nordland fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at 
dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredete 
ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan 
for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt 
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.

Varrudagáj/Med hilsen

Andreas Stångberg Sidsel Bakke
juogushoavda / seksjonssjef seniorráđđeaddi / seniorrådgiver

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok Ta kontakt

Ássjegiehtadalle/

saksbehandler

Sidsel Bakke

Tel: +47 78 47 41 79

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Bodø storstue - Bodø 
kommune 

Vi viser til brev datert 01.04.2022 med varsel om oppstart av detaljregulering og høring av 
planprogram for Bodø Storstue i Bodø kommune. 
 
Saken gjelder  
Statens vegvesen har mottatt varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til 
planprogram for Bodø Storstue. Det varsles også oppstart av utbyggingsavtale. Hensikten 
med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt stadion som skal erstatte Aspmyra stadion, Bodø 
Storstue, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på 
inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen. Arealene skal inkludere flere andre aktører 
med ulike formål som bl.a. idrett, næring, kontor og sirkulærøkonomiske tiltak. 
 
Statens vegvesens rolle i planleggingen 
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 
sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 
 
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 
gående og syklende. 
 



  
 

 

2 

Innspill til planprogrammet 
Som det skrives i planinitiativet og planprogrammet, vil Storstuen bli Bodø sin hovedarena 
for fotballkamper, og vil i den sammenheng tiltrekke seg store mengder mennesker fra hele 
byen og området rundt. Det skrives videre at det vil øke belastningen av både myke 
trafikanter, kollektiv og kjøretøy i området rundt planområdet. Thalleveien, Hålogalandsgata 
og Kirkeveien som ligger rundt planområdet, er bla. registrert som viktige traseer for sykling 
og bør hensyntas i planarbeidet. Det er også mye skoletrafikk, samt annen trafikk inn og ut 
av området som blir berørt, og som vil berøre aktiviteter rundt Bodø Storstue. Det er viktig at 
dette tas med i vurderingen av de ulike løsninger for trafikksikkerhet. Vi har med bakgrunn i 
dette følgende merknader til planprogrammet: 
 
Trafikksikkerhet 
Det nevnes i kapittelet om utredningstema for konsekvensutredningen at ambisjonene for 
prosjektet er å ha en restriktiv parkeringspolitikk, noe som medfører et økt behov for 
alternative fremkomstmuligheter. Videre skrives det at Storstuen vil inneholde en stor  
variasjon av ulike tilbud som vil medføre økt aktivitetsnivå i og rundt bygget. Tilgjengelighet 
til området er avgjørende for at fremkommelighet til anlegget er sikkert og realistisk. Det 
står videre at det skal gjennomføres en mobilitetsanalyse, men at det omtales og vurderes i 
ROS-analyse og planbeskrivelse. Statens vegvesen mener at disse konsekvensene forventes å 
være av en såpass betydning, at det må gjøres en trafikkanalyse i egen rapport.  
 
Vi mener også at det bør gjøres en mer utfyllende beskrivelse av forskjellen på 
mobilitetsanalyse og trafikkanalyse. Planprogrammet kan med fordel si mer om mulige 
trafikale løsninger og hvilke konsekvenser det kan få for nærområdet, og hva som må 
utredes i forbindelse med dette. Det bes videre om det tas en særskilt vurdering av 
fremkommelighet, trafikkløsninger, samt parkering når store trafikkmengder vil forekomme 
i korte perioder (f.eks. når tilskuerne på inntil 10 000 samtidig skal inn og ut av området før 
og etter en fotballkamp). Holdeplassen «Herredshuset» bør tas med i oversikten over 
holdeplasser og i videre analyser i forbindelse med planarbeidet. Holdeplassen betjenes av 
linje 1 og 2. 
 
Geoteknikk 
I planprogrammet § 4.1.5.1 står det skrevet at det ikke foreligger tidligere 
grunnundersøkelser innenfor planområdet. Det er ikke helt riktig. Det er gjort en del 
undersøkelser, samt tiltak i forbindelse med Bypakke Bodø (fase 1) og etablering av ny rv. 
80. Disse rapporter kan være viktig for arbeidet med planforslaget. Dokumentering av disse 
undersøkelser er registrert i rapportweb og det anbefales at disse brukes i vurderinger av 
planområdet. Undersøkelsene bør selvfølgelig suppleres med geoteknisk utredning ifm 
denne planens tiltak. Det bes om at det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at tiltak 
som planlegges for området ikke påvirker grunnvannstand, vegens stabilitet eller 
overvannsinfrastruktur som er gjennomført i forbindelse med etablering av rv. 80. 
 
Medvirkning 
Statens vegvesen blir berørt av denne planen, både som vegeier og som sektoransvarlig. Det 
er positivt at planarbeidet skal gjøres med veileder om medvirkning og at det nevnes at det 

https://rapportweb.atlas.vegvesen.no/#/
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tilrettelegges for tidlige avklaringer og dialog med offentlige myndigheter. Vi forutsetter 
derfor at vi blir involvert i planprosessen så tidlig som mulig. I forbindelse med planarbeidet 
skal det utarbeides en trafikkanalyse. Vi ønsker å få denne oversendt og å få en presentasjon 
av denne i et møte, før planen sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Innspill til oppstartsvarsel 
Vi har følgende merknader til oppstart av planarbeidet. 
 
Adkomst til planområdet 
I referat fra oppstartsmøtet, avholdt 18.03.2022, er det nevnt at adkomst fra Thalleveien er 
aktuelt. Det må avklares med Statens vegvesen hvordan løsningen er tenkt i forhold til 
kapasitet i rundkjøringen. Kapasiteten i rundkjøringen er per i nå tilstrekkelig, men det må i 
forbindelse med planarbeidet gjennomføres en trafikkanalyse som viser konsekvensene for 
det omkringliggende vegsystemet. Trafikkanalysen bør ikke kun basere seg på det som 
planlegges innenfor planområdet, da prosjektet er stort og vil berøre mange elementer 
utenfor planområdet.   
 
I referatet er det beskrevet at adkomst må skje umiddelbart etter rundkjøringen, og før 
krysset med Ragnar Skjølbergs vei. Denne strekningen er på om lag 90-100 meter. Det er 
viktig at trafikkanalysen avdekker eventuelle utfordringer med en adkomst så tett på 
rundkjøringen. Det må dokumenteres at siktkravene oppfylles, og her vises det særlig til 
krav i håndbok N100. 
 
Holdeplass rv. 80 
Det nevnes i planprogrammet at det vil være behov for å se på busstilbudet, og om det må 
etableres nye busslommer i tilknytning til den nye aktiviteten på Thalleåkeren. Plangrensen 
tar utgangspunkt i at slike tiltak kan være aktuelle langs riksveg 80. Per i dag er det ingen 
kollektivruter som betjener rv. 80, hvor det vurderes holdeplass. Statens vegvesen har ikke 
kjennskap til planer om at nye ruter skal etableres. Vi er i utgangspunktet negativ til at det 
skal etableres en ny holdeplass langs rv. 80. Dette begrunnes med at det ved de fleste 
holdeplasser er naturlig at det etableres holdeplass på begge sidene av veien. Dersom det 
planlegges for holdeplasser på begge sider av rv80 i planområdet, må man krysse rv. 80 når 
man kommer i retning ut av sentrum. Dette er svært uheldig, og det vil være vanskelig å 
oppnå kravene i henhold til veinormalen N100, samt den generelle trafikksikkerheten.  
 
Eksisterende holdeplass i Thalleveien ligger innenfor planområdet. Parkering for busser som 
er satt opp for deltakere på idrettsarrangement eller for tilskuere o.l., må etableres inne på 
området for Bodø Storstue, eller så må eksisterende holdeplasser på kommunal veg 
benyttes. Dersom det planlegges for ny holdeplass, anbefales det at i tillegg til veinormalen 
N100, kollektivhåndboka V123 brukes for å planlegge for gode løsninger. 
 
Arealformål 
Gjeldende kommuneplanens arealdel hjemler offentlig og privat tjenesteyting på det aktuelle 
arealet. I forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 er arealet avsatt til kombinert 

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v123.pdf
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bebyggelse og anlegg. Det er en forutsetning at formålene er konkret og tilpasset til det som 
faktisk er planlagte tiltak for området. Det vises til mange ulike formål for Bodø Storstue, 
men det bør avklares mere nøyaktig hva som er tenkt for området. Dersom det velges 
kombinerte formål, må det settes en grense i bestemmelsene på hvor mye areal som tillates 
innenfor de ulike arealformålskategoriene.  
 
Reklame og materialbruk 
I tillegg til at byggegrense mot vei må tas inn i planen, bør det også sees på hvordan 
reklame og materialbruk tas inn i planens bestemmelser. Etablering av ulike virksomheter i 
et område som det planlegges for i dette området medfører at det må sees nøye på hvor og 
hvordan reklameskilt etableres. Samtidig er det viktig at det ved valg av materialer til 
bygninger og tekniske installasjoner gjøres en vurdering av effekten på omgivelsen. Reklame 
og andre tiltak/effekter som lys og reflekterende materialer skal ikke være til hinder for 
trafikanter.  
 
Det vises til håndbok V323 om reklame og trafikkfare. Den tar for seg hva som kan tillates 
med tanke på trafikkfare vurdert ut fra et trafikkfaglig synspunkt. Selv om håndboka først og 
fremst er ment å være en praktisk oppslagsbok for saksbehandlere i Statens vegvesen, kan 
denne også være til nytte i dette planarbeidet, samt utbyggingsfasen fremover. 
 
Støy 
Det bør gjøres en støykartlegging av tiltakene som planlegges for området. Retningslinje for 
støy, T-1442 er oppdatert i 2021, og gir føringer for innendørs og utendørs støy, også i 
bygge- og anleggsfasen. Utredningen etter retningslinjen skal gi tilstrekkelig kunnskap om 
støysituasjonen og synliggjøre behovet for tiltak mot støy. Støyutredningen skal bidra til at 
det utarbeides konkrete og hensiktsmessige reguleringsbestemmelser tilpasset planområdet 
og støysituasjonen. Dersom det er behov for støyskjerm eller støyvoll skal dette vises i 
plankartet. 
 
Nullutslippsbiler og ladeplasser 
I forhold til parkeringsplasser bør det også gjøres en vurdering om det skal etableres 
ladeplasser til f.eks. elbiler. Det vil være viktig å vurdere kapasitet på strømnettet, samt evt. 
andre praktiske detaljer som trenger tidlig avklaring i en reguleringsplan. Ved en 
kapasitetsberegning for ny nettstasjon må det også sees på behovet for strøm til 
ladestasjoner. 
  
 
Transportforvaltning Nordland 
Med hilsen 
 
Jan-Åge Karlsen 
Seksjonssjef Renée Susanne Normann 
 Rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v323_reklame-og-trafikkfare.pdf
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Bodø kommune - Reguleringsplaner - Varsel om oppstart - 
Detaljreguleringsplan - Bodø storstue - PlanID 2022003 - Uttalelse fra 
Avinor 

 
Vi viser til Deres brev av 01.04.2022 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Bodø storstue, planID 2022003, i Bodø kommune. 
 
Det opplyses at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for Bodø/Glimts nye fotballstadion 
samt etablering av en rekke andre funksjoner. 
 
 
1. Innledning 
 
Luftfartstilsynet har den 01.08.2016 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Bodø lufthavn. Etter søknad 
fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 08.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-
ADR-DSN utgave 4. 
 
Planområdet ligger ca. 1420 – 1810 meter nordøst før landingsterskel til bane 25 (fra øst) ved 
Bodø lufthavn. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for dagens og fremtidig nye 

Bodø lufthavn 
 
Hele planområdet ligger innenfor horisontalflaten som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 
restriksjonsplanen for dagens Bodø lufthavn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-
DSN.J.480, gjeldende fra 08.12.2017. 
Horisontalflaten ligger på kote 58,3 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen. 
 
Videre ligger planområdet innenfor horisontalflaten (hinderflate) for fremtidig ny rullebane, der 
restriksjonshøyden ved planområdet ligger på kote 54 moh. 
 
Terrenget innenfor planområdet ligger på kote 18 – 22 moh. 
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Det er lagt opp til at bygget skal senkes i terrenget for både å minimere høydeutslaget, og for å 
ivareta miljømessige faktorer. Hvor mye bygget kan senkes under bakkenivå vil avklares etter 
geoteknisk rapportering som skal utføres under planprosessen. Utgangspunktet er å legge seg på 
ca. 30 meter over ferdig terreng, i likhet med boligbebyggelsen på nordsiden av Thalleveien. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for dagens og fremtidig nye 
Bodø lufthavn 
Det må ikke etableres bygg/tilbygg/anlegg som gjennomtrenger hinderflatene 
(horisontalflaten) i restriksjonsplanen for nye Bodø lufthavn, dvs. kote 54 meter over havet. 
Tiltakshaver må søke Avinor om bruk av alle byggekraner som skal operere over kote 54 
meter over havet. I forbindelse med saksbehandlingen må Avinor søke Luftfartstilsynet om 
godkjenning av kraner som gjennomtrenger horisontalflaten. 
Tiltakshaver er ansvarlig for å montere faste røde hinderlys på alle byggekraner i henhold til 
gjeldende regelverk. Kraner med høyde over bakken som overstiger 30 meter og som skal 
være oppstilt i mer enn 4 uker eller som har en høyde over bakken som overstiger 60 
meter, skal tiltakshaver rapportere til NRL (nasjonalt register over luftfartshindre) hos 
Kartverket minst 30 dager før oppstilling. 
Tiltakshaver skal varsle Bodø lufthavn v/Driftssentralen i forkant ved opp- og nedrigging av 
alle kraner. 

 
I og med at det tidligere er gjort risikoanalyse med hensyn til flysikkerheten ved bruk av 
byggekraner i området, eksempelvis på Firkanten med kranhøyde opptil 81,5 moh, ser Avinor ikke 
behov for noen ny risikoanalyse for det nye byggeprosjektet Bodø storstue. 
 
Avinors kontaktperson i forbindelse med godkjennelse av kraner er:  
Mette Krokstrand, tlf. 930 37 977 eller e-post: mette.krokstrand@avinor.no.  
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/  
 
Varsling med hensyn til kranbruk gjøres ved å sende e-post til Driftssentralen på Bodø lufthavn: 
Bodo.Driftsentral@avinor.no.  
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg  
 
Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
 
BRA-krav er gitt av navigasjonsinstallasjonen LOC25 med 32,7 moh. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelser tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 

Krav til radiotekniske vurderinger 
Dersom det skal etableres nytt bygg/tilbygg/anlegg over kote 32,7 meter over havet, skal 
tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. 
Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, 
plassering og fasaderetning.  

mailto:mette.krokstrand@avinor.no
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
mailto:Bodo.Driftsentral@avinor.no
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Ved bruk av tårnkran til oppføring av bygg og infrastruktur der bommen overstiger kote 32,7 
meter over havet, skal tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk 
vurdering og godkjenning.  
Det aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp til 40 meter over terreng uten krav til 
radioteknisk vurdering. Ved bruk av mobilkran over denne høyden, skal tiltakshaver sende 
søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning.  
Med søknad om radioteknisk vurdering av kraner må det følge nøyaktig posisjon og 
størrelse på kranene. 

 
Radiotekniske vurderinger bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).  
Bestilling sendes til:  
Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no  
 
Til orientering kan det være noe ventetid på å få gjennomført radiotekniske vurderinger. 
 
 
4. Turbulensvurderinger 
 
Etablering av nye bygg/anlegg i nærområdene til rullebanen kan skape uønsket turbulens, som vil 
være uheldig i forhold til flysikkerheten. Størrelsen og plassering av tiltakene vil være avgjørende 
med hensyn til turbulenspåvirkning for rullebanen. Erfaring fra tilsvarende problemstillinger, og de 
vurderinger som er gjort, tilsier at større bygg/anlegg mv. ikke bør ha en høyde over eksisterende 
terreng som er større enn 1/35 av avstanden til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse. 
Dersom denne høyden overskrides, må tiltaket vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp 
av en turbulensanalyse. En slik vurdering vil ta hensyn til tiltakets utforming, lokale vindforhold 
(vindretning og styrke, samt turbulensintensitet), vanlig banebruk, hvor turbulens kan inntreffe, 
hvilke flytyper som kan bli påvirket, hvilken fase i avgang/landing kan bli påvirket, hvor ofte 
problemet kan oppstå, risiko for personell og materiell etc. Avinor vil ikke tillate ny 
bebyggelse/anlegg som vil forverre turbulenssituasjonen ved dagens Bodø lufthavn. 
 
Den bebyggbare delen av planområdet (nord for Hålogalandsgata) ligger ca. 880 meter fra 
forlenget senterlinje på rullebanen. Det gir et høyde- / lengdeforhold mellom planlagt bygg og 
avstanden til forlenget senterlinje på rullebanen, på 30 meter / 880 meter ~ 1/29. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen, jf. EASA-krav CS ADR-
DSN.B.015 med tilhørende veiledning GM1 ADR-DSN.B.015 (b) samt AMC1 ADR.OPS.B.075: 
 

Turbulensforhold ved dagens Bodø lufthavn 
Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over rullebanen som 
er større enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes 
forlengelse med 2 km (basert på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell 
godkjenning. Dersom tiltaket ligger på terreng som er lavere enn rullebanen, skal tiltaket 
forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til 
rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse. Avinor vil kostnadsfritt gjøre en forenklet 
vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner med luftfartøy.  
Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må 
tiltakshaver besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. 
Dersom Avinor ikke godkjenner tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til 
Luftfartstilsynet. Klagen/anken skal sendes via Avinor for kommentar. 

 
Kontaktperson hos Avinor i forbindelse med spørsmål knyttet til strømningsanalyse 
(turbulensanalyse) er:  
Olai Hjetland, tlf. 994 60 045 eller e-post: olai.rune.hjetland@avinor.no.  
 

mailto:post@avinor.no
mailto:olai.rune.hjetland@avinor.no
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5. Farlig eller villedende belysning 
 
Siden planområdet ligger inntil innflygingen til bane 25 er det vurdert med hensyn til farlig eller 
villedende belysning i forbindelse med innflyging til lufthavnen fra øst, jf. EASA-krav AMC1 
ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes (a) og (d) og EU-regulativ nr. 139/2014, artikkel 9(c).  
Det er særlig lys som på grunn av intensitet, utforming eller farge, som kan medføre en fare for 
flysikkerheten eller være villedende ved at de forhindrer eller vanskeliggjør riktig tolkning av 
flyplassbelysningen. Reklameskilt bør prosjekteres med dempere. Det er avgjørende at 
belysningen rettes mest mulig ned mot bakken. Dette gjelder også for anleggsmaskiner/lastebiler, 
kraner og bruk av flomlys på tomten i anleggsperioden. 
 
Dersom det kommer inn klager fra piloter i forbindelse med innflyging, vil Avinor kunne kreve at 
lysbruken endres. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 

Farlig eller villedende belysning  
Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Bodø lufthavn skal det utarbeides en 
belysningsplan for bebyggelsen og uteområdene som oversendes Avinor for vurdering og 
godkjenning. Belysningsplanen må også omhandle anleggsperioden. 

 
Kontaktperson hos Avinor i forbindelse med spørsmål knyttet til belysningsplan er:  
Mette Krokstrand, tlf. 930 37 977 eller e-post: mette.krokstrand@avinor.no.  
 
 
6. Forebyggende tiltak mot «birdstrike»  
 
Av hensyn til flysikkerheten vurderer Avinor all ny virksomhet/aktivitet rundt en lufthavn som kan 
tiltrekke seg fugl. Det vil ved en lufthavn være en viss risiko for kollisjon mellom fly og fugl, såkalt 
«birdstrike», som Avinor har som mål å redusere til et minimum. Denne faren er mest kritisk ved 
avganger. I forbindelse med EU-regulativ nr. 139/2014 skal Avinor som flyplasseier overvåke en 13 
km sone. Kravet er at lufthavnoperatøren skal overvåke lufthavnens nærområde for endringer i 
risikobilde i forhold til menneskelig aktivitet og endret bruk av områder. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen, jf. EU-regulativ nr. 
139/2014, ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction (b) og (c) med tilhørende AMC1 
ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction – General (b) og (c) og ADR.OPS.B.075 
Safeguarding of aerodromes med tilhørende AMC1 ADR.OPS.B.075 Safeguarding of aerodromes 
– General samt § 7 i bestemmelsene til restriksjonsplanen:  
 

Forebyggende tiltak mot «birdstrike» ved Bodø lufthavn  
Ny infrastruktur (bygg/anlegg) og endringer i landarealer som kommer i berøring / ligger i 
nærheten av inn- og utflyging samt etablerte soner for nødprosedyrer, må utformes slik at 
de ikke tiltrekker seg fugler for hvile, mat eller hekking.  

 
Kontaktperson hos Avinor i forbindelse med spørsmål knyttet til forebyggende tiltak mot 
«birdstrike» er: Jan Andersen, tlf. 469 14 098 eller e-post: jan.andersen@avinor.no. 
 
 
7. Flystøysoner  
 
De siste flystøysoneberegninger for Bodø lufthavn er for perioden 2015 – 2026 og er beregnet av 
SINTEF IKT, rapport A28026, datert 22.12.2016, jf. rundskriv T-1442 om behandling av støy i 

mailto:mette.krokstrand@avinor.no
mailto:jan.andersen@avinor.no
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arealplanlegging. Flystøysonekartet er en kombinasjon av eksisterende rullebane og en planlagt 
fremtidig rullebane sør for dagens (alternativ 1).  
 
Til orientering ligger den bebyggbare delen av planområdet utenfor gjeldende flystøysoner for 
Bodø lufthavn, se utsnitt av gjeldende flystøysonekart nedenfor der planområdet er vist med blå 
farge. 

 
 
 
8. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte bestemmelser med hjemmel i gjeldende regelverk for sivil luftfart ikke 
hensyntas i detaljreguleringsplanen, vil Avinor vurdere å gjøre bruk av ytterligere tiltak i forbindelse 
med høring av planen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplan, flyplassutforming og kapasitet 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram for 
detaljregulering for Bodø storstue - planID 2022003 

 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til varsel om oppstart av detaljregulering for Bodø 
Storstue, planID 2022003 på Thalleåkeren i Bodø kommune. Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
har fått høringsfrist satt til 9.9.2022. 
 
Formål og forhold til overordnet plan 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nytt fotballstadion som skal erstatte 
Aspmyra stadion for Bodø/Glimt. Det er satt mål om at stadion skal ha en tilskuerkapasitet på inntil 
10 000 i tribuneanlegget, være i henhold til krav fra FIFA og UEFA og ha mer effektive løsninger innen 
areal og energi enn eksisterende stadion. Det går frem av varsel om oppstart at stadionet skal bli en 
«ny storstue for Bodø» der det også skal legges til rette for arealer for «idrettsgymnas, håndballhall, 
ishockey, friidrett, sykling, innendørs løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, fysio/ergo, 
kiropraktor, 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.». 
 
I nylig vedtatt kommuneplans arealdel for Bodø kommune (2022-2034) er hoveddelen av 
planområdet (Thalleåkeren) lagt ut til kombinert formål (tjenesteytning/næring/idrett).  
 
Statsforvalterens behandling av saken og samordning 
Statsforvalteren i Nordland har i brev datert 13.6.2022 erklært seg inhabil etter forvaltningsloven § 6 
andre ledd til å behandle varsel om oppstart av detaljregulering for Bodø storstue i Bodø kommune. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark er i brev datert 1.7.2022 fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet, oppnevnt som settestatsforvalter for behandling av denne saken, med 
hjemmel i forvaltningsloven § 9 andre ledd, jf. kgl.res. 07081981 (statsforvalterinstruksen) § 1 tredje 
ledd.  
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Planen behandles etter rutine for «Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- 
og bygningsloven» hvor Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal samordne eventuelle innsigelser 
fra regionale statsetater og ev. avskjære innsigelser. I oppstartsfasen vil alle statsetater gi sine 
innspill direkte til tiltakshaver. I høringsfasen vil uttalelser som kun inneholder merknader sendes 
direkte til kommunen. Uttalelser med innsigelser skal gå til Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
som gir en samordnet uttalelse, ev. avskjærer en innsigelse, jf. vårt brev til kommunene datert den 
09.01.19. Ta gjerne kontakt ved behov omkring denne håndteringen. 
 
Konsekvensutredning 
Bodø kommune og tiltakshaver har vurdert at planen faller inn under Forskrift om 
konsekvensutredninger § 6, bokstav b, jf. vedlegg 1 pkt. 24 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).  
 
Statsforvalteren er enig i at planen faller inn under § 6, som omfatter planer som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram. Vi har derimot merknader til utredningstema. Dette utdypes 
under.  
 

Innspill til planprogrammet 
 
Planprogrammet er oversiktlig og informativt oppbygd og beskriver i hovedtrekk det berørte 
området og problemstillinger for miljø og samfunn, knyttet til nytt stadion.  
 
Vi mener planprogrammet kunne vært tydeligere på hvilke problemstillinger som knyttes til de 
øvrige formålene og funksjonene planinitiativet ønsker å legge til rette for. Det er en lang rekke med 
ulike formål som ønskes lagt inn i det som i planprogrammet blir omtalt som «Bodø storstue». Vi 
savner en diskusjon allerede i planprogrammet omkring behov og plassering av disse tiltakene på 
det aktuelle arealet i en større byutviklingssammenheng. Planprogrammets kap. 4.1 og særlig 4.1.4 
berører disse problemstillingene. Vi skulle gjerne sett at dette i større grad var konkretisert allerede i 
denne fasen av planarbeidet, og særlig med tanke på tidsaspektet i fremdriftsplanen tiltakshaver 
ønsker å legge opp til.  Som det også blir trukket frem i planprogrammet vil tiltaket «bli et 
omfattende anlegg som vil påvirke både landskapet og samfunnet i Bodø». 
 
Utredningstema 
Kapittel 6 i planprogrammet omhandler utredningstema og tabell 6.1 beskriver relevante tema og 
utredningsbehov. Ifølge denne tabellen er det kun temaet landskap som skal utredes særskilt. 
Statsforvalterens vurdering er at det er flere andre tema som må utredes særskilt i 
konsekvensutredningen til planarbeidet. Temaene vi vil trekke frem her er transport, 
klimagassutslipp, barn og unges oppvekstvilkår, byutvikling - arkitektonisk og estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet. Som en paraply over disse temaene står byutvikling sentralt. Vi vil kommentere 
disse temaene ytterligere i det følgende.  
 
Transport 
Som det går frem av planprogrammet vil etablering av planlagt tiltak medføre en stor endring i 
bevegelsesmønster og transport til og fra området gjennom en betraktelig økning i antall gående, 
syklende, barn, unge og motoriserte kjøretøy. Det vil være behov for å se på busstilbudet, og om det 
må etableres nye holdeplasser for buss i tilknytning til tiltaket osv. Statsforvalterens vurdering er at 
det må gjøres en egen utredning av tiltakets påvirkning på transportbehov, og hvordan dette skal 
løses, med fokus på å få flest mulig til å benytte gange, sykkel og kollektivtransport til og fra 
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anlegget. En utredning knyttet til transport vil gjelde både løsninger ved store arrangement og ved 
daglig bruk. Parkering må også være en del av denne utredningen. Herunder både antall 
parkeringsplasser og andel bakkeparkering. Tilgjengeligheten for gående og syklende, med særlig 
vekt på barn og unge, må utredes. Sykkelparkering må også være et tema.  
 
En slik analyse må være basert på hvilke tiltak en i ferdig plan ønsker å legge til rette for og må sees i 
sammenheng med eventuelle utredninger av alternativer. Vi mener det ikke er tilstrekkelig å 
beskrive dette i planbeskrivelsen. En må se på hvordan denne planen vil bidra til å endre 
transportbehovet i Bodø, i lys av føringer om samordnet bolig-, areal- og transportbehov og 
redusering av klimagassutslipp.  
 
Klimagassutslipp 
Ettersom planforslaget vil påvirke transportmønster i vesentlig grad, vil bidra til nedbygging av dyrka 
mark, i tillegg til klimagassutslipp fra konstruksjon og anleggsfase, er det vår vurdering at 
konsekvensutredningen også må kartlegge i hvilken grad tiltaket vil påvirke klimagassutslipp. Denne 
utredningen må være koblet til utredningen som omhandler transport. Vi viser her også til det som 
står under om FNs bærekraftsmål.  
 
Miljødirektoratets veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø vil være et nyttig verktøy i 
forbindelse med utredningen.  
 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
I planprogrammet legges det opp til at barn og unges interesser skal vurderes i planbeskrivelsen. Ut 
fra omfanget av mulige tiltak og eventuelle flyttinger av idretts- og aktivitetstilbud for barn og unge 
er det viktig at dette temaet belyses på en tilstrekkelig måte. Vår vurdering er at tiltakets påvirkning 
på barn og unge må utredes særskilt som tema i konsekvensutredningen. 
 
I planprogrammet står det at bevegelsesmønstrene til barn og unge vil måtte kartlegges ved endring 
og omplassering av idretts- og aktivitetstilbud. Et eventuelt sentralisert aktivitetstilbud vil kunne få 
konsekvenser for barn og ungdom. Dette vil kunne påvirke aktivitetstilbudet i de ulike bydelene i 
Bodø by. Etablering av en rekke idretts- og aktivitetstilbud i planområdet vil også føre til at mange 
barn og unge samles og oppholder seg innenfor planområdet. En utredning vil kunne belyse hvilke 
utfordringer som kan følge med og vurdere avbøtende tiltak og vurdere eventuelle behov for 
kriminalitetsforebyggende tiltak. Utforming av anlegget og hvilke funksjoner som legges til området 
kan også styres og brukes som avbøtende tiltak.   
 
Byutvikling - arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og visuell kvalitet  
Stadion og de øvrige foreslåtte formålene vil utvilsomt bli et stort nytt volum i bybildet i Bodø og i 
nærmiljøet rundt bygget. Det skal utarbeides en egen utredning på landskapsbilde jf. pkt. 6 i tabellen 
i kap. 6.1. En utbygging av et stadion i dette formatet, med de formålene og funksjonene som ønskes 
knyttet til, vil etter vårt syn kreve en nøye vurdering av hvordan en utformer og plasserer øvrige 
tiltak i forhold til selve stadionet. 
 
De ulike formålene som foreslås lagt til anlegget har i ulik grad en opplagt referanse til 
stadionanlegget. De nye funksjonene vil i mange tilfeller ha en vel så viktig relasjon til 
lokalsamfunnet rundt, i tillegg til det indre livet knyttet til idrettsformål. Thalleveien og Kirkeveien vil 
trolig endre karakter fra i dag relativt innholdsløse vegstrekninger til aktive bygater. Dette vil kreve at 
kvalitet blir førende både i forhold til gaterommet og i utforming av for eksempel 
uteoppholdsarealer og sosiale soner. Hvordan skal den sosiale infrastrukturen i prosjektet ivaretas? 
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Det bør lages analyser for både interne og eksterne forbindelseslinjer og hvordan de ulike 
funksjonene kan samvirke mellom et nytt, mere urbant, byliv og etablert lokalsamfunn. Kap. 4.1.9.i 
planprogrammet omhandler sosial infrastruktur. Vi ser det som viktig at en utredning bygger videre 
på det som trekkes opp i dette kapittelet. 
 
Det skal utarbeides vindanalyser og sol/skyggediagram for tiltaket. Disse bør sammenholdes for at 
grønnstruktur og uteoppholdsarealer i prosjektet blir utformet med kvalitet. Et av de tre 
hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel for Bodø 2019-2030 er «Mennesket i sentrum – folk 
skaper byen. Trivsel trygghet og inkludering skal ligge til grunn». Hvordan skal planen bidra til å nå 
dette målet gjennom blant annet arkitektonisk og estetisk utforming?  
 
Statsforvalteren mener prosjektet med det formatet det legges opp til, må utrede disse forholdene 
særskilt i konsekvensutredningen, i tillegg til, og i tilknytning til, utredningen som omhandler 
landskap.  
 
Alternativsutredninger  
I planprogrammet er det ingen informasjon om hvilke vurderinger som er gjort med tanke på 
alternative plasseringer av tiltaket. Det er utført en overordnet konsekvensanalyse av omdisponering 
av Thalleåkeren fra offentlig formål til kombinert formål for tjenesteyting/næring/idrett som også 
knyttes til omdisponering av Rønvikjordene fra næringsbebyggelse tilbake til LNFR. Denne 
overordnede konsekvensutredningen er ikke knyttet direkte til etablering av stadion med de 
funksjoner og formål planinitiativet og planprogrammet legger opp til.  
 
Forskrift om konsekvensutredninger § 19 siste ledd stiller krav om at det skal redegjøres for de ulike 
alternativene, til blant annet lokalisering, som er vurdert. Lokalisering av et så stort tiltak med så 
mange ulike formål og funksjoner, er en viktig beslutning som kommunen må vurdere konkret ut fra 
både nylig vedtatt kommuneplan og kommunedelplan for Hernes. Denne vurderingen må også være 
tydelig i planprosessen.  
 
Det er videre uklart for oss hvilke vurderinger som er knyttet til hvilke funksjoner og formål som skal 
legges til arealet, i tillegg til et stadion for Bodø/Glimt. Det er også uklart hvordan dette er vurdert på 
et mer overordnet nivå i forhold til byutvikling, transport osv.  
 
Det vil være viktig at kommunen i det videre planarbeidet tar konkret stilling til om det foreligger 
relevante og realistiske alternativ som skal konsekvensutredes fullt ut. Bør det for eksempel utredes 
alternativer til omfang av planforslaget?  
 
 

Særskilt om enkelte tema i planleggingen 
 
FNs Bærekraftsmål 
Bærekraft er et gjennomgående tema i planprogrammet, med fokus på de tre segmentene sosial, 
økonomisk og klima/energi. Hovedmål for prosjektet skal være å «bygge verdens mest bærekraftige 
bygg». Prosjektet fortjener ros for å være ambisiøse og legge bærekraftsmålene til grunn i 
planleggingen.  
 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Dette krever felles innsats fra alle deler av samfunnet. I 
arbeidet med denne detaljreguleringen mener statsforvalteren det er særlig viktig å fokusere på 
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hvordan planleggingen og gjennomføringen av planen kan bidra til å nå de bærekraftsmålene der 
Norge er kommet kortest; mål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon og mål 13 – stoppe 
klimaendringene.  
 
Planen kan bidra til å nå mål 12 ved å redusere avfallsmengden gjennom forebygging, 
materialgjenvinning og ombruk, samt etiske og «grønne» innkjøp, jf. veileder Etiske krav i offentlige 
anskaffelser og veilederen Kom i gang med grønne anskaffelser.  
 
Når det gjelder bærekraftsmål 13, har Norge forpliktet seg til å redusere de nasjonale 
klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030. Dette krever en rask og omfattende omstilling i alle 
deler av samfunnet, i tråd med de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. Kommunen og lokale utbyggere spiller en viktig rolle. Klimagassreduksjon og 
energieffektivisering må derfor gis prioritet i planarbeidet, og løsninger som gir klimagevinst i form 
av reduserte utslipp, må vurderes. Det er veldig positivt at planprogrammet legger gode føringer for 
at lavest mulig klimagassutslipp blir et grunnleggende prinsipp i det videre arbeidet. 
 
Byggene som føres opp i dag, vil fortsatt være i bruk i 2050, når Norge skal være et 
lavutslippssamfunn. Planen bør derfor sette rammer som sikrer at bygg i planområdet, der dette er 
relevant, blir oppført med passiv- eller plusshusstandard. Planprogrammet har i kap. 1.4.6 også 
føringer for blant annet gjenbruk av materialer som er veldig bra. Det er nyttig informasjon om 
klimavennlige bygg hos Miljødirektoratet og støtteordninger hos Enova.  
 
Vi anbefaler også at utbygger tenker bevisst gjennom bruk av fossilfri byggefase. Veilederen Kriterier 
for vurdering av klimakonsekvenser i planprosessen (Oslo kommune) gir en god oversikt i kap. 3.4 og 
3.6 over hva som må vurderes. 
 
Miljødirektoratet har utarbeidet lettfattelige regneark hvor det er mulig å beregne effekten av ulike 
klimatiltak.  
 
Statsforvalteren anbefaler at det som ledd i planprosessen og konsekvensutredningen blir 
utarbeidet et enkelt klimagassregnskap, og at plandokumentene gjør rede for  

• Valg av energiløsninger og byggematerialer  
• Tiltak for å redusere energiforbruk 
• Tiltak for å redusere klimagassutslipp 

 
Samtidig ber vi om at planbeskrivelsen omtaler og drøfter hvordan utbyggingen vil bidra til å nå 
bærekraftsmålene.  
 
Klimatilpasning 
Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Klimaendringer vil påvirke 
natur og samfunn både på kort og lang sikt. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette, sammen 
med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling.  
Det må gjennom planarbeidet vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas, og legges 
vekt på gode helhetlige løsninger som kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Det må tas hensyn til 
forsvarlig overvannshåndtering, særlig med bakgrunn i informasjon om at episoder med kraftig 
nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet.  
 
Etablering av naturbaserte løsninger for overvannshåndtering bør vurderes. Dersom andre 
løsninger velges, skal dette begrunnes jf. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/for/ie_veileder_for_etisk_handel.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/for/ie_veileder_for_etisk_handel.pdf
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kom-i-gang-med-gronne-anskaffelser
https://test.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13372564-1592400801/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Klimakriterier%20%E2%80%93%20veileder.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13372564-1592400801/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Klimakriterier%20%E2%80%93%20veileder.pdf
https://test.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
https://test.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
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klimatilpasning. Vi oppfordrer prosjektet til å bruke naturbaserte løsninger som en ressurs i 
utforming av et godt utemiljø, med gode kvaliteter for barn og unge og som fremmer folkehelse.  
 
Universell utforming 
Universell utforming er ikke et tema som i særlig grad er vektlagt i planprogrammet. Tilgjengelighet 
for alle til uteområder og gang- og sykkelvegnett etc. er nevnt i kap. 6.1. Universell utforming vil være 
et viktig tema i arbeidet med denne planen. 
 
Planbeskrivelsen må redegjøre for hvordan universell utforming er ivaretatt i planområdet, og må 
skrives på en slik måte at den er lesbar og tydelig for folk flest. I det videre arbeidet med 
planforslaget anbefaler vi at det utarbeides en kotesatt uteromsplan som viser hvordan 
fremkommeligheten og orienterbarheten er løst i planforslaget. Uteromsplanen bør minimum vise 
avstand og fremkommelighet til parkering, inngangspartier, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, 
sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Uteromsplanen kan gjøres juridisk 
bindende i bestemmelsene til reguleringsplanen jfr. PBL§12-7 pkt. 5. 
 
Detaljeringsgrad i planforslaget 
Planforslaget med bestemmelser og plankart må være detaljert nok når det legges ut på høring og 
offentlig ettersyn. Dette er viktig for å få en funksjonell plan som legger gode og konkrete føringer 
for etableringer i området, og som ivaretar de interesser som skal hensyntas i arbeidet.  
 
Støy  
Nærmeste støyfølsomme bebyggelse ligger nord for planområdet/ Thalleveien. Det opplyses også at 
det ligger en barnehage ca. 40 meter fra planområdet. Det kommer frem av planprogrammets kap. 
6, under utredningstema Forurensning, at det skal utarbeides en støyrapport som viser hvordan 
anlegget påvirker nærområdet under de mest aktive perioder, det er bra. Vi minner også om at 
dersom det skal etableres støyfølsom bebyggelse i planområdet, som barnehage, omsorgsboliger, 
skole (idrettsgymnas) osv., må støyutredningen ta høyde for dette. Avbøtende tiltak må forankres 
gjennom plankart og bestemmelser.  
 
Luftforurensing 
Planområdet er omgitt av fire veier, og trolig eksponert for både svevestøv og NOX. Av 
planprogrammet fremgår det at anlegget skal inneholde både barnehage og idrettsgymnas. 
Luftkvaliteten i planområdet må derfor utredes i tråd med T-1520, Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging. Dette må tas inn i planprogrammet både under kap. 1.4.1 Nasjonale 
retningslinjer og kap. 6.1 Aktuelle beslutningsrelevante utredningstema og utredningsbehov. 
 
Lysforurensing 
Det er nevnt i tabellen i kap. 6.1 at tiltaket vil kunne medføre lysforurensing og at dette skal 
dokumenteres. Det må også vurderes mulige avbøtende tiltak.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Stadion skal dimensjoneres for å ta 10 000 på tilskuerbenkene. Potensialet som for eksempel 
konsertarena er enda større. Dette fordrer en gjennomarbeidet ROS-analyse. ROS-analysen skal 
utarbeides i tråd med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging (2017). Vi gjør 
oppmerksom på at veilederen i tillegg til sjekklister sier at det skal gjøres analyser av konkrete, 
sannsynlige hendelser, jf. kap 4.4 og vedlegg 1 i veilederen.  
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Vi minner om at risiko- og sårbarhetsanalysen skal vurdere om framtidige klimaendringer vil gi et 
endret risiko- og sårbarhetsbilde, jf. de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning kap 4. 
 
Planområdet ligger under marin grense og innenfor aktsomhetsområde for marin leire. Det fremgår 
av planprogrammet at områdestabilitet skal utredes ihht. NVEs veiledning.  
 
Til kap. 4.1.8 Teknisk infrastruktur og miljø 
Det fremstår som uklart hvor konkret planene for «grønn energi» er i tilknytning til prosjektet. Dette 
kan med fordel utdypes i planprogrammet. Det er utfordrende å gi konkrete tilbakemeldinger under 
dette punktet med bakgrunn i informasjonen i planprogrammet.  
 
Medvirkning 
Det legges opp til en omfattende medvirkningsprosess der ulike deler av Bodøs befolkning og 
næringsliv skal inviteres inn. Planprosess og fremdrift er fremstilt i tabell 1 i planprogrammet. Denne 
gir en oversikt over deltakere og tidsrom for medvirkning i de ulike fasene i planprosessen. Vi vil 
anbefale at det også legges opp til medvirkning i fasen der planen er ute til offentlig ettersyn. Når 
det gjelder tidsaspektet i fremdriftsplanen har vi betenkeligheter ved om det vil være rom for gode 
nok medvirkningsprosesser.  
 
Statsforvalteren anbefaler at planforslaget blir tatt opp i regionalt planforum før planen legges ut på 
høring og til offentlig ettersyn. Dette kan bidra til å avklare mulige innsigelser til planforslaget og 
alternativer og mulige løsninger kan drøftes.  
 
 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark er tilgjengelige for spørsmål og dialog gjennom planprosessen 
dersom kommunen ønsker det. Vennligst oppgi vår referanse ved skriftlige henvendelser.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddvar Brenna 
fagansvarlig areal 

  
 
Iris Jæger 
seniorrådgiver plan 
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