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Vedtak om høring og offentlig ettersyn, Detaljreguleringsplan 
for Bodø Storstue 
 
Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, 
behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:  
 
VEDTAK  
Forslag til detaljregulering for Bodø Storstue legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
Planforslaget er vist på plankart over to vertikalnivå med PlanID 2022003, datert 20.09.2022 med 
tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.09.22 og planbeskrivelse datert 20.09.22. Vedtaket 
fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10.  
 

Hva aktualiserer saken? 
Bystyret i Bodø kommune vedtok 16.juni kommuneplanens arealdel 2022-2034, og åpnet med det 
for Thalleåkeren som aktuelt utbyggingsområde for Bodø storstue, ved å sette av arealer til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål med underformål tjenesteyting, næring og idrett. Etter 
høringsperioden av KPA ble det avholdt avklaringsmøter og oppstartsmøte mellom Glimtech AS og 
Bodø kommune for planarbeid på Thalleåkeren, med hensikt å legge til rette for et nytt 
fotballstadion med tilleggsfunksjoner. Det ble enighet om at det var behov for planprogram og 
konsekvensutredning grunnet tiltakets størrelse. Oppstartsvarselet ble sendt ut 01. april samtidig 
med planprogrammet. Planprogrammet ble fastsatt av Bodø kommune 21.09.2022. 
 

Sammendrag 
Glimtech AS ønsker å legge til rette for nytt stadion for Bodø/Glimt på Thalleåkeren, gjennom et 
byggeprosjekt som også er tiltenkt å romme flere andre funksjoner. Tilskuerkapasiteten er planlagt 
til 10.000 sitteplasser. Planområdet er delt i to deler, den østlige rommer selve stadion over og 
under terreng, og den vestlige treningsbane, adkomst og andre tilleggsfunksjoner. Byggehøyder 
for stadion er satt til 54 m.o.h. i tråd med maksimale byggehøyder knyttet til restriksjonsplanen for 
Bodø Lufthavn. Tiltaket vil påvirke byformen på ulike måter, blant annet ved å utvide det bebygde 
området rundt riksveien/Stormyra med et stort bygningsvolum, og ved å skille seg kraftig fra ut 
boligbebyggelsen nord for Thalleveien. Bygget vil også fremstå som et nytt landemerke ved 
innfarten til Bodø, og har store konsekvenser for landskapsbildet og påvirker bomiljøet i 
nærområdet. Reguleringsplanen har høye miljøambisjoner, blant annet nedfelt i et eget 
miljøprogram. Den overskytende matjorda i området er planlagt flyttet til et mottaksareal der det 
skal drives med grasproduksjon. Planområdet ligger nær kollektivknutepunkter og tett befolkede 
områder, og det legges opp til en restriktiv parkeringsdekning kombinert med gode løsninger for 
gående og syklende. Byutvikling mener at planforslaget er godt gjennomarbeidet, og samlet sett i 
tråd med overordnede planer og retningslinjer, og vurderes til å være et positivt bidrag til 
kommunens mål for byutviklingen. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring.  
 
 
 



 

Saksopplysninger 
 
Bakgrunn: 
Grunnlaget for planarbeidet ligger i kommuneplanens arealdel 2022-2034, som ble vedtatt i 
bystyret 16.06.2022. Formålet som tillates er kombinert bebyggelse og anleggsformål, med 
underformålene næringsbebyggelse, offentlig eller privat tjenesteyting og idrettsanlegg. 
Planarbeidet tar utgangspunkt i dette, med hovedhensikt å tilrettelegge for nytt fotballstadion. Det 
nye stadionet er tenkt å bli en ny «Storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for bærekraft 
innen alle de tre segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Storstuen skal erstatte Aspmyra 
Stadion som Bodø/Glimts arena, med økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget.  
 
Byggeområdet er også tenkt å inkludere flere andre aktører enn Bodø/Glimt. I planbeskrivelsen 
nevnes utdanning, håndballhall, ishall, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, 
barnehage, privat tjenesteyting, kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og 
servering (restaurant, «food court», kantinedrift, catering etc.). Ambisjonen med og tanken bak 
bebyggelsens sammensetning er å oppnå en sirkulærøkonomisk drift gjennom avfalls- og 
varmegjenvinning, samt idrettsspesifikke næringsvirksomheter.  
 
Oppstartsmøte og planfase:  
Oppstartsmøte ble gjennomført 18.03.22. I møtet ble det avklart at flere aktuelle tema måtte 
konsekvensutredes, og at det skulle utarbeides planprogram. Oppstart ble varslet 01.04.2022, og 
samtidig ble planprogrammet lagt ut på høring, med høringsfrist 20.05.2022. Det ble avholdt åpent 
informasjonsmøte på Aspmyra stadion 04.04.2022. I innspillsperioden kom det inn 14 innspill til 
oppstartsvarslet og planprogrammet, disse er svart ut av tiltakshaver i et eget vedlegg til 
planbeskrivelsen. Grunnet en inkurie fikk ikke settestatsforvalter Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark melding om oppstart innenfor høringsfristen, og uttalte seg 09.september. Innspillet førte 
ikke til endringer i planprogrammet, og vurderes ivaretatt i planforslaget.   
 
Tiltakshaver og planlegger:  
Tiltakshaver er Glimtech AS og plankonsulent er Norconsult AS. 
 
Om området: 
Planområdet ligger ca. 1,5 km fra Bodø sentrum, og 2,5 km i luftlinje fra Bodø Lufthavn. 
Thalleåkeren er et jordbruksareal avgrenset av veiarealer, Riksvei 80 i sørvest, Thalleveien i nord 
og Kirkeveien i øst. Åkeren ligger mellom hovedinnfartsåren til sentrum (riksveg 80) og 
boligområdet på nordsiden av Thalleveien. Planområdet og området rundt er relativt flatt.  
 



 
Oversiktsbilde av planområdet 

Foreslått planområde er ca. 71,5 daa, derav 56,5 daa er Thalleåkeren som også er hovedarealet 
tiltenkt utbygging. Det resterende arealet består av samferdselsareal som ligger nord og øst for 
utbyggingsområdet.  
 
Planstatus:  
Gjeldende kommuneplan 2022 – 2034 har avsatt området til kombinert formål 
(tjenesteyting/næring/idrett). I foregående KPA 2018 – 2030 var området avsatt til offentlig/privat 
tjenesteyting.  
 
Gjeldende reguleringsplaner: 
Størstedelen av selve utbyggingsområdet er uregulert, men andre deler er omfattet av eldre 
reguleringsplaner. Dette er reguleringsplan «RV80-pars. Snippen/Skjæringa» planid. 1174 (vedtatt 
15.06.1979) i de sørøstlige delene av planområdet, og «Hovdejordet og Gjerdåsen» planid. 1145 
(vedtatt 22.03.2001) som omfatter trafikkarealet i Thalleveien. Overlappende deler av disse 
planene forutsettes opphevet.  
 
Tilgrensende planer: 
Reguleringsplanen «Rv 80 Thalleveien – Hunstadmoen» planid. 1263 (vedtatt 17.02.2011). 
Bodøveien, Håloglandsgata og Kirkeveien er utbygd i tråd med reguleringsplanen, ferdigstilt i 
2019. Øst for Kirkeveien ligger Bodø Energis fjernvarmeanlegg Keiseren, som er regulert i 
reguleringsplanen «Detaljregulering biobrenselanlegg Rønvikjordet» planid. 1301 (vedtatt 
12.09.2013).   
 



 
 
 
Om tiltaket:  

 

 
 

Utsnitt av foreslått plankart, vertikalnivå 1. 

 



 
 

Utsnitt av foreslått plankart, vertikalnivå 2. 
 
 
 
Byggeområder 
Bebyggelsen over terreng er omfattet av to kombinerte formål, KBA1 og KBA2, og under grunnen 
formålet BAA. Hovedgrepet er å bygge fotballstadion med tilleggsfunksjoner i KB1 og BAA (under 
terreng), samt treningsbane og park/idrettsfunksjoner i KB2. De kombinerte formålene har derfor 
følgende underformål: KBA1 er regulert til idrettsanlegg, offentlig eller privat tjenesteyting og 
næringsbebyggelse, KBA2 til idrettsanlegg og park, og BAA til idrettsanlegg, offentlig eller privat 
tjenesteyting, næringsbebyggelse, renovasjonsanlegg og parkering.  
 
Maksimale rammer for KB1 og BAA er 70.000 m² BRA (brutto areal), hvor av minimum 20.0000 m² 
BRA skal brukes til idrettsformål. KB2 har et maksimalt tak på 2000 m² BRA. Det tillates ikke 
etablering av handel utover 3000 m² BRA i planområdet. Det åpnes for å bygge skjermingsgjerde 
mot riksvei 80 i tilknytning til treningsbanen.  
 
Arkitektur og bygg  
Det skisserte stadionbygget har ytre rammer på 54 m.o.h og et fotavtrykk på  
om lag 10 daa. Illustrasjonene som følger planbeskrivelsen representerer det fulle potensialet for 
utbygging, dette betinger blant annet at det inngås avtaler med ulike virksomheter som ikke har 
direkte med fotballstadion å gjøre, jf. opplistingen av aktuelle aktiviteter og virksomheter i bygget. 
Det er derfor mulig at en mindre bygningsmasse blir oppført i planområdet, uten at det foreligger 
alternative skisser på hvordan dette kan se ut.  
Det mulige stadionbygget er en svært stor bygning som vil påvirke byformen på ulike måter, blant 
annet ved å utvide det bebygde området rundt riksveien/Stormyra med store bygningsvolum lengre 
øst, og ved å skille seg kraftig fra ut boligbebyggelsen nord for Thalleveien. Bygget vil også 
fremstå som et nytt landemerke ved innfarten til Bodø. Påvirkning på landskapsbildet er 
konsekvensutredet i en egen rapport, som konkluderer med en samlet sett forringelse av 
landskapet.  
Reguleringsplanen stiller krav til at ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy 
arkitektonisk og materialmessig kvalitet, med en unik form som skiller seg ut blant eksisterende 



bebyggelse. Videre definerer planen betong, stål, treverk, polykarbonat, sedum, butong (grønne 
vertikale vegger), platekledning, glass og integrerte solcellepanel som foretrukket materialitet på 
fasadene.  
 
 
 
 

  
Konseptskisse: Norconsult, Arkitektværelset, Gottlieb Paludan architects.   
 

 
Langsnitt nord-sør 
 

 
Tverrsnitt øst-vest 
 



 
Bodø storstue sett fra rundkjøring mellom Bodøveien, Thalleveien og Sandhorngata. 
 
Miljøprogram: 
Det vedlagte miljøprogrammet fastsetter miljømålene som skal ligge til grunn for valg av tiltak 
gjennom hele byggets og anleggets livsløp. Disse følges opp i en egen miljøoppfølgingsplan. 
Miljøprogrammet tar utgangspunkt i Bodø kommunes energi- og klimaplan, og har følgende 
miljømål: 
 

• Prosjektet skal oppnå BREEAM Communities sertifisering «Outstanding» 
• Nybygg skal oppføres som Lavenergibygg iht. NS 3701 
• Entreprenører og leverandører som har retningslinjer og prosedyrer for miljøledelse, slik 

som EMAS/ISO14001/miljøfyrtårn skal prioriteres 
• Oppdraget skal legge vekt på arealeffektivitet, og legge til rette for sambruk av lokaler og 

fellesfunksjoner 
• Det skal ikke benyttes fossile brensler eller elkraft til å dekke varmebehov i bygget 
• Oppvarmingsbehovet skal i størst mulig grad dekkes av fornybare energikilder 
• Det skal ikke forekomme bruk av tømmer fra regnskog 
• Klimagasshensyn skal ivaretas ved valg av energikilder og materialvalg 
• Klimagassregnskap/LCC som skal vise nødvendige tiltak for å oppnå en utslippsreduksjon 

på minst 30 prosent i forhold til et referansebygg etter bransjenormen (Tek-17). 
• Tilrettelegge for helhetlig massehåndtering og redusert transportbehov i oppdraget 
• Avfallshåndtering – 90% gjenvinning 

 
Massehåndtering og matjord: 
Det skal utarbeides en massehåndteringsplan som viser massebudsjett, masseregnskap, 
transportplan for levering / henting av masser og valg av deponi. Det er utarbeidet en 
matjordhåndteringsplan som er vedlagt planforslaget, det fremgår av denne at tiltakshaver har 
inngått avtale med en mottaker som er villig til å håndtere all overskytende matjord fra 
planområdet. Det kreves tiltaksplan og nødvendige godkjenninger i tråd med forskrift om nydyrking 
før matjorden kan flyttes og arbeid kan igangsettes innenfor utbyggingsområdet.  
 
Trafikkarealer og forholdet til omkringliggende veganlegg: 
Planområdet omfatter deler av Thalleveien og Kirkeveien. Thalleveien reguleres med flere nye 
formål, både i form av oppdatering til eksisterende situasjon mot nord og innregulering av to 
busslommer og nye innkjørsler. Hovedløsningen for biladkomst til planområdet er inn fra 
enveiskjørt dropoff-sone fra Thalleveien, og ut via toveis innkjørsel som også betjener underjordisk 
anlegg. (Se illustrasjon under.) Trafikk til og i planområdet er vurdert med to ganske forskjellige 
trafikksituasjoner; den normale hverdagen med daglig drift og dager med større arrangementer 
som kamp eller konsert. Under kampdager legges det til grunn fullt stadion og at dette skjer på 
kveldstid, og oftest i helg. Det legges opp til lav parkeringsdekning i planområdet og det antas 
derfor at nær 100 % av de besøkende under kampdag går og sykler inn til planområdet. 
Utgangspunktet for disse vil være private boliger i gang- og sykkelavstand, større 
parkeringsplasser i nærområdet og kollektivpunkter. Planen inneholder både trafikkanalyse og en 
egen mobilitetsanalyse for planområdet der disse forholdene er nærmere beskrevet. 
 



 
Forslag til adkomst og ulike trafikkgrupper 
 
Parkering:  
Bilparkering skal finne sted i BAA, under terreng, med et maksimalt antall plasser satt til 200. Antall 
bilplasser er en følge av krav fra UEFA til sertifisering av arenaen, og parkeringskravene i 
kommuneplanens arealdel som åpner for egne vurderinger knyttet til tilsvarende prosjekter. Som 
det fremgår av avsnittet over vil det i praksis ikke være tilgjengelige bilparkeringsplasser for 
publikum under kampdager utover HC-plasser, og tilskuere må finne andre løsninger for reisen til 
stadion. Det legges opp til utstrakt sambruk av tilgjengelige plasser i planområdet på spesielle 
kampdager. Areal til oppstilling av tv-produksjonsbusser, brann, politi og ambulanse kan også 
løses i sambruk med treningsbane og parkområdet rundt stadion.  
 
Sykkelparkering har blitt vurdert opp mot kravene for de aktuelle formålene i planområdet, med 
tanke på å skape et best mulig tilbud for sykkelparkering for å kompensere for et relativt lavt antall 
bilparkeringsplasser. Planen legger opp til 639 parkeringsplasser for sykkel, både innendørs og på 
terreng. Parkeringen innendørs er i hovedsak tenkt å være for ansatte, mens gjesteparkering i 
hovedsak tenkes på terreng. 5% av planlagte sykkelparkeringsplasser avsettes til transportsykler, 
og det stilles krav til at 5% av plassene legges til rette for lading av elsykler. 
 
Teknisk infrastruktur: 
Varelevering og renovasjon skal etableres innenfor KB1 og BAA, fortrinnsvis i form av et felles 
anlegg under terreng. Det planlegges også et pyrolyseanlegg som brenner restavfall og 
avfallsslam, noe som vil redusere behovet for renovasjonskjøretøy inn i området.  
 
Planen legger opp til løsninger som sikrer bærekraftig levering og behandling av vann og avløp, 
dette inkluderer rensing av avløpsvann samt oppsamling og gjenbruk av regnvann til f.eks. 
toalettspyling og banevann. Det planlegges for stor grad av lokal overvannshåndtering, og tre-
trinns strategien med infiltrering, fordrøyning og trygge flomveier skal legges til grunn. Overvann 
ledes mot grøntarealer og beplantede flater, og vann som ikke infiltreres direkte i grunnen vil ledes 
til fordrøyningsmagasiner. Det skal oppnås en blågrønn faktor på 0,4. Det skal utarbeides mer 
detaljert vann- avløps- og overvannsplan (VAO-plan) som en del av byggesaken. 
 
Eksisterende fjernvarmenett skal anvendes, og det legges til rette for toveis funksjon. I tillegg 
åpnes det for alternativ energiforsyning gjennom bygningsintegrerte solceller. 
 
Bestemmelsesområder:  
Planforslaget inneholder ett bestemmelsesområde der det åpnes for gangforbindelser fra fortau og 
inn mot planområdet i sørøst.  
 
Rekkefølgebestemmelser 



Det foreslås rekkefølgebestemmelser knyttet til søknad om rammetillatelse, igangsettingstillatelse 
og brukstillatelse.  
 
Utredninger: 
Følgende tema er utredet i planbeskrivelsen: Naturmangfold, økosystemtjenester, nasjonale 
miljømål, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensing, vannmiljø, jordressurser, 
transportbehov, energiforbruk og energiløsning, virkninger som følge av klimaendringer, 
befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen, tilgjengelighet for alle til uteområder og 
gang- / sykkelveg-nett, barn og unges oppvekstsvilkår, arkitektonisk og estetisk utforming samt 
uttrykk og visuell kvalitet.  
 
Landskapsbildet er utredet i en egen rapport. Det foreligger egne rapporter på følgende temaer: 
Trafikkanalyse, mobilitetsplan, vindanalyse, geoteknisk vurdering, stedsanalyse, solstudier, 
overvann, vindforhold og luftkvalitet, rapport om økologistrategi og forbedring av biologisk 
mangfold samt vurdering av klimagassutslipp for transportarbeid ved driften av bygget. Det er også 
vedlagt VAO-rammeplan, miljøprogram med miljøoppfølgingsplan og matjordhåndteringsplan.  

Byutviklings vurdering 
 
Bebyggelsens plassering og utforming 
Det foreslåtte tiltaket må betegnes som svært stort, og benytter seg i praksis av det meste av 
tilgjengelig og anvendelig areal på tomten, med ytre rammer for høyde tilpasset til 
høyderestriksjonene knyttet til lufthavnen. Bebyggelsen vil i stor grad påvirke karakteren av 
planområdet fra jordbruksareal til et stort bygningsvolum. Det legges også opp til omfattende 
utbygging under terreng, som medfører utgraving av tomten og behov for transportering av 
masser. Planarbeidet har utredet tiltakets påvirkning på omgivelsene på ulike måter, gjennom 
vurderinger av landskapsbildet, endringer av lokalklima, sol og skygge m.m.  
 
Landskap er utredet i en egen rapport som vurderer landskapet til å ha stor verdi, begrunnet i at 
det er en del av et større åpent kulturlandskap nært sentrum, med stor kulturhistorisk kontinuitet og 
tidsdybde. Det anføres også at Rønvikjordene er viktig for tilhørighet og identitet for mange. 
Tiltaket vurderes i samme rapport som vesentlig større og høyere enn tilgrensende bebyggelse, og 
synlig fra de nærmeste omgivelser, fra store deler av Rønvikjordene og fra flere høyder og fjell 
rundt byen. Tiltaket vil for enkelte områder hindre utsikten mot Børvasstindan og fjellene i 
Bodømarka. Samlet sett vurderes påvirkningen å medføre en forringelse av og miljøskade på 
landskapet. Dette må likevel settes opp mot at arealet er satt av til utbygging i kommuneplanens 
arealdel, og har vært satt av til utbygging også i tidligere kommuneplaner. Byutvikling legger til 
grunn at de foreslåtte rammer og plassering er nødvendig for å realisere et prosjekt av denne 
størrelsen. Det forutsettes også at planens intensjoner og bestemmelser sikrer et arkitektonisk 
helhetlig og vakkert anlegg ved inngangsporten til Bodø by. 
 
Miljømålene for byggetiltaket må kunne betegnes som svært høye, med fokus på arealeffektivitet, 
lave klimagassutslipp i bygge- og driftsfase, lavt energibruk og innovative løsninger knyttet til 
energilogistikk. Byutvikling ser positivt på at disse ambisjonene er nedfelt i miljøprogrammet og 
operasjonalisert gjennom oppfølgingsplaner.     
 
Sol og skygge 
Den foreslåtte bebyggelsen er høyere enn de eksisterende boligene nord for Thalleveien og ligger 
tett ut mot veien. Dette vil påvirke solforholdene i tilstøtende boligområder. Diagrammer utarbeidet 
for 20.mars kl 15.00, som er målepunktet i kommuneplanens arealdel, viser at et mindre areal blir 
skygget ut. Byutvikling mener at dette er akseptabelt gitt rammene for utbyggingen, og at 
ytterligere tilpasninger av prosjektet vanskelig lar seg gjøre.  
 



 
Sol/skygge-diagram 

Vind 
Planområdet er kjent som et område med mye vind, og det er utført en egen vindanalyse som 
konkluderer med det etableres et belte rundt nesten hele stadion med noe redusert sikkerhet og 
komfort, og spesielt på sørsiden (se illustrasjoner). Dette skal avbøtes med tiltak som skal 
synliggjøres i byggesaken. Generelt vurderer byutvikling vindsituasjonen i planområdet som 
håndterbar, og at tiltaket ikke forringer vesentlig den eksisterende situasjonen rundt planområdet. 
   

       
Vindkomfortkart og sikkerhetskart 

Landbruk og naturressurser 
Thalleåkeren brukes i dag til grasproduksjon, men er ikke satt av til jordbruksareal i 
kommuneplanens arealdel. Utbygging av planområdet krever flytting av matjord, og en vellykket 
reetablering av matjorda vil forbedre dyrkingsforholdene på mottaksarealet, og gjøre det mulig å 
videreføre grasproduksjonen der. Byutvikling legger vekt på at det er utarbeidet en matjordplan 
som en del av planarbeidet, og at videre tillatelser betinger at matjorda blir håndtert i tråd med 
planbestemmelsene. På bakgrunn av dette, og at området er satt av til utbygging med kombinerte 
formål, vurderer Byutvikling at landbruksinteressene er ivaretatt i planarbeidet så langt det lar seg 
gjøre.  
 
Naturmangfold  
Området er vurdert etter naturmangfoldloven opp mot et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og det 
konkluderes med at tiltakene som gjennomføres i forbindelse med utbyggingen ikke vil gi 
vesentlige skader på naturmangfoldet eller økosystemtjenester. Blant de negative konsekvensene 
som er utredet er redusert tilgang på mat for det lokale fuglelivet, i hovedsak pga. tap av areal. 
Dette vurderes likevel ikke som kritisk da området ligger helt i ytterkanten av det 



sammenhengende kulturlandskapet. Byutvikling påpeker at området er avsatt til utbygging i 
kommuneplanens arealdel. Kompenserende tiltak i planen er blant annet fordrøyning av vann med 
blå/grønn-faktor og omlokalisering av matjord. 
 
Friluftsliv og rekreasjon 
Området i dag er lite brukt som friluftsområde. Hovedformålet til planen er å tilrettelegge for ny 
Bodø Storstue med en rekke tilleggsfunksjoner med fokus på idrett. Byutvikling vurderer tiltaket 
som et positivt bidrag til aktivitetstilbudet i området og byen som helhet, spesielt knyttet til 
rekreasjon og folkehelse. 
 
Barn og unges interesser  
Da området er lite brukt som frilufts- og rekreasjonsområde, er det heller ikke i dag i bruk av barn 
og unge. Det er derfor ikke behov for å sette av erstatningsarealer som følge av utbyggingen. 
Bodø storstue vurderes å kunne bidra positivt til barn og unges hverdag ved å kunne tilby en stor 
variasjon av aktiviteter knyttet til sport og andre aktiviteter. Intensjonen er å skape et 
samlingspunkt for alle disse aktivitetene, noe som er spesielt positivt for barn og unge.  
 
Trafikkforhold  
Tiltaket vil bli et stort reisemål i ukedager og helger med mange ulike planlagte virksomheter. 
Trafikkanalysene har beregnet trafikken til/fra planområdet, basert på at dette er helt ny trafikk. 
Men mye av denne eksisterer allerede på vegnettet, i form av dagens trafikk til Aspmyra. Det 
forventes relativt sett lite biltrafikk på grunn av den restriktive bilparkeringen, totalt sett forventes 
det at planområdet ved en maksimal utbygging til rundt 70.000 m² bruksareal genererer ca. 1 600 
bilturer per dag i en normalsituasjon. Av disse forventes ca. 1 500 bilturer i Thalleveien, som er 
foreslått som hovedadkomst til planområdet. Byutvikling legger til grunn at kapasitetsberegningene 
gjennomført i rundkjøringen på Rv. 80 og Thalleveien viser god restkapasitet om 10 år, og at 
utbyggingen ikke vil skape trafikkproblemer i en vanlig makstime. Biltrafikkavviklingen i 
planområdet har fokus på normalsituasjon, dvs. daglig drift og aktiviteter, med hovedvekt på kiss 
and ride- løsninger på terreng i den vestlige delen av planområdet, og begrenset parkering under 
terreng. Dette begrenser også belastingen på krysset mot Ragnar Schjølbergs vei. Bomløsningen i 
Thalleveien x Kirkeveien forutsettes videreført for å oppnå god trafikkflyt. Det legges videre opp til 
et stort antall varierte sykkelparkeringsplasser som etter Byutviklings vurdering vil være tilstrekkelig 
for den daglige bruken av anlegget. Busstilbudet legges også til rette for ved å regulere inn 
holdeplassene i Thalleveien og øke kapasiteten på disse.  
 
For de store arrangementene er sikre gangadkomster viktig, da tilskuere i all hovedsak vil komme 
til fots og til dels på sykkel. Derfor er gang/sykkelveien forlenget langs Thalleveien og inn til 
planområdet, og det åpnes for å etablere gangforbindelser fra Hålogalandsgata i planområdets 
sør-østre del. Byutvikling mener at dette er godt løst, og understreker at det må vektlegges 
trafikksikre løsninger som også ivaretar universell utforming i detaljprosjektering av bygg og 
utearealer.   
 
Parkering: 
Med sine 200 bilparkeringsplasser og 639 sykkelplasser legges det opp til en restriktiv 
bilparkeringsdekning i planområdet. Parkeringsplassene for bil skal etableres under terreng og 
tenkes sambrukt mellom de ulike virksomhetene for å oppnå full effekt. Byutvikling påpeker at det 
tas høyde for to ganske ulike situasjoner, daglig drift og kampdag/store arrangementer. Ved større 
arrangementer vil det være en fare for overfylling og parkering i sidegater, til ulempe for beboere 
og andre som skal ferdes gjennom området. Byutvikling vurderer det ikke som mulig å løse dette 
fullt ut gjennom reguleringsplanen, men viser til at planbeskrivelsen drøfter ulike mulige avbøtende 
tiltak som skilting, beboerparkering, midlertidige sperringer og informasjon om og tilgang til 
alternativ parkering. Bodø/Glimt vil etter byutviklings syn også ha en viktig rolle i å fremme 
reisevaneendringer knyttet til kampdager.  
 



 

Konklusjon  
 
 
 
Gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel i Bystyret i juni, ble det bestemt at det kan 
planlegges for formålene tjenesteyting, næring og idrettsanlegg på Thalleåkeren. Dette åpnet for at 
området kan planlegges til nytt fotballstadion for Bodø/Glimt med øvrige funksjoner. Planarbeidet 
som startet opp i mars i år har vært omfattende, med et stort utredningsmateriale og høye 
miljøambisjoner. Planmaterialet som legges på høring er betydelig og legger til rette for et prosjekt 
med høye klima-, miljø- og energiambisjoner. 
 
Nytt stadion og uteområdene i planområdet skal kunne legge til rette for et allsidig aktivitetstilbud til 
barn og unge, og være en framtidsrettet arena for utvikling av idretten i Bodø. Bodø Storstue vil 
kunne tilføre Bodøsamfunnet store samfunnsmessige verdier. 
 
Selve stadion-bygningen er et svært stort bygg som endrer landskapet og gir konsekvenser for 
lokalmiljø, byform og omgivelsene rundt tomta. Det er også mange meninger om lokaliseringen av 
nytt stadion, og høringen gir nå alle en mulighet til å si sin mening om prosjektet.  
 
Byutvikling mener at selv om prosjektet er stort og omfattende, så vil det gi mange positive effekter 
og ringvirkninger for idretten og hele Bodøsamfunnet og anbefaler tiltaket.  
 
Planforslaget er satt av til nytt stadion i kommuneplanens arealdel. Bebyggelsen og anleggene 
planlegges med ambisjon om å gjennomføres som et innovativt og bærekraftig prosjekt. 
Byutvikling viser til at plandokumentene er i tråd med krav til høring av forslag til 
detaljreguleringsplan. Planforslaget for Bodø Storstue kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes 
på høring.  
 
 
 
 
 
 

 Annelise Bolland   
 Leder Byutvikling  

 
 
 
Saksbehandler: Jonas Bjørklund 

 

 
 
 

Trykte vedlegg: 
 
1 Planbestemmelser 
2 Planbeskrivelse 
3 Plankart_VN2 
4 Plankart_VN1 
5 VAO-rammeplan 
6 Overvannsnotat 
7 Matjordhåndteringsplan 
8 Støyutredning 
9 Vindanalyse 



10 KU Landskapsbilde 
11 Trafikkanalyse 
12 Mobilitetsplan 
13 Stedsanalyse 
14 ROS analyse 
15 Solstudie 23.juni 
16 Solstudie 20.mars 
17 Miljøprogram 
18 Vindforhold og luftkvalitet 
19 Geoteknisk vurdering 
20 Fase1 undersøkelser, forurenset grunn 
21 Økologistrategi og forbedring av biologisk mangfold 
22 Klimagassutslipp transport i drift Bodø Storstue 

 
23 Tiltakshavers merknadsbehandling 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bærekraftsmål 
Viser til tiltakshavers redegjørelse i planbeskrivelsen. Bodø kommune trekker frem 
følgende punkter: 
 
 

 

Idrettsanlegget «Storstuen» er tenkt som et samlingssted for helsefremmende 
aktivitet, med enkel tilgang til grunnleggende helsetjenester.  
 
  

 

«Storstuen» har som ambisjon å legge til rette for ulike idretter for alle aldre og 
kjønn.  

 

«Storstuen» har som ambisjon å være et av verdens mest innovative, bærekraftige 
og fremtidsrettede anlegg. Dette legges bla opp til løsninger som sikrer bærekraftig 
levering og behandling av vann og avløp. 

 

Bebyggelsen og den tekniske infrastrukturen legger opp til bruk av grønne 
energikilder, samtidig som det er et mål om at bygget skal produsere grønn energi 
som kan føres tilbake til det lokale fjernvarme- og el-strømnettet.  



 

«Storstuen» har en ambisjon om å bli en frontfigur for innovative og miljøvennlige 
prosjekt og konstruksjoner. Som en del BREEAM Communities-sertifiseringen 
stilles det krav til blant annet nytenkning, smart bruk av eksisterende infrastruktur 
og alternative energikilder som bidrar til bærekraftig utvikling. Prosjektet vil også gi 
en plattform for pilotering av nye norske energi- og klimateknologier som kan 
verifiseres og dermed få en plattform for videre skalering.  

 

En av grunnverdiene innenfor norsk idrett er at alle skal ha tilgang til å utføre den 
aktiviteten de ønsker å delta på, uavhengig av økonomisk, kjønnsmessig eller 
geografisk bakgrunn. «Storstuen» ønsker å legge til rette for nye aktivitetstilbud 
som viderefører grunnverdiene innenfor den norske idrettskulturen.  

 

Den nye «storstuen» har som ambisjon om å bli et av verdens mest miljøvennlige 
og bærekraftige anlegg. Ambisjonen med prosjektet er å oppnå BREEAM 
Communities Outstanding sertifisering, noe som tilsier at bygget må innfri 
strengere krav enn det plan- og bygningsloven legger opp til.  

 

Det foreligger en matjordplan som legger rammer for ombruk av matjorda på 
tomta. Det legges opp til at anlegget skal ha en sirkulær løsning for bl.a. 
avfallshåndtering, varmegjenvinning og ulike energiløsninger.  
Prosjektet har som mål at minimum 70% av alle overflater (gulv, vegg, tak) skal 
være av ombruksmateriale fra rivingsprosjekter eller annet. 

 

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

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

 

Planprosessen legger opp til samarbeid mellom naboer, innbyggere i Bodø, 
idrettslag, barn og unge, kommunen og offentlige myndigheter. Det er en del av 
sertifiseringen i BREEAM Communities å dokumentere samarbeidet.  
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