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PLANBESTEMMELSER TIL DETALJPLAN FOR DEN GAMLE SVØMMEHALL, 
BODØ SENTRUM, PLAN ID 1281  
 
Siste revisjonsdato: 20.02.2019 
Siste endring vedtatt av komiteen den: 13.03.2019 
 
Dato for behandling i komiteer: 31.01.2013 
Vedtatt av bystyret i møte den 14.02.2013 
Under K. Sak nr PS 13/20     
                                   
 

formannskapssekretær 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
§ 1. GENERELT 
 
1.1  
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av boliger, forretning, tjenesteyting 
og kontorformål med tilhørende parkeringsanlegg. 
 
1.2  
Ved vedtak av denne planen oppheves deler av detaljreguleringsplan for Speiderveien 6-8 plan 
ID 1249, vedtatt 10.9.2009.    
 
1.3 Arealformål, vertikalnivå på bakkenivå 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 5.ledd nr.1)  
Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Boliger/Forretning/Tjenesteyting/Kontor/Lager 
(B/BF/BAT/BK/BL)  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL§ 12.5.ledd nr 2) 
Fortau (FT) 
 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 
Siktingssone – Frisikt (F140) 

 
1.4  Arealformål, vertikalnivå under bakkenivå 

Parkeringshus/-anlegg (PH)  
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§ 2. FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1 Kulturminner 
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune og 
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
2.2 Arkitektur og estetikk 
Alle tiltak skal gis en god materialbruk og skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet.  
 
Hovedtrekk i det arkitektoniske uttrykket skal videreføres ved tiltak på eksisterende bygg (Bodø 
svømmehall). Detaljering så som fasadeløsning, søyleplasseringer og materialbruk skal utføres 
på en måte som ivaretar dette.  
 
Nybygg skal harmonisere med eksisterende bygg (Bodø svømmehall) med hensyn til 
volumoppbygging, materialbruk, detaljering og fargesetting. Nybygget skal følge gateløpets 
retning og trappes ned mot eksisterende bygg. 
 
2.3 Ledninger og kabler 
Ledninger og kabler i grunn må ivaretas ved arbeid i marken. 
 
2.4 Støy – støyskjerming 
Det skal ikke legges til rette for virksomhet som skaper sjenerende støy for boliger i 
planområdet. 
 
Boliger/leiligheter skal dokumenteres å oppnå innendørs og utendørs støynivå som er i henhold 
til Norsk standard og TEK 10. 
 
2.5 Forurensede masser 
Det må foreligge en dokumentasjon på at det er vurdert at grunnen ikke er forurenset. Dersom det 
påvises forurenset grunn må det utarbeides tiltaksplan før terrenginngrep. 
 
2.6 Manøvreringsareal 
Det skal i planområdet være avsatt nødvendig manøvreringsareal for den trafikk som 
virksomhetene medfører. Manøvreringsareal skal fremgå av situasjonsplan/utomhusplan. 
 
2.7 Fjernvarme 
Planlagt bygg skal benytte vannbåren varme som oppvarming. Det skal også legges til rette for 
tilkopling til fjernvarme i både eksisterende og planlagt bygg. 
 
2.8 Utelagring 
Utelagring tillates ikke. 
 
2.9 Hensyn til flytrafikk 
I henhold til BSL E 3-2 kan det ikke oppføres midlertidige eller faste hinder som bryter 
horisontalflaten på 58,3 moh. i planområdet. Dette kravet vil også gjelde i utførelsesperioden. 
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2.10 Parkering  
For bolig/forretning/kontor/lager skal det etableres parkeringsplasser i henhold til enhver tid 
gjeldende parkeringsbestemmelser for Bodø kommune. For tjenesteyting kreves det ikke etablert 
bilparkeringsplasser. For kontor og tjenesteyting skal det etableres minimum 150 
sykkelparkeringsplasser. 
 
2.11 Avfall  
Avfallsoppsamlingsplass skal avskjermes og gis en god estetisk utforming. Det skal velges 
avfallsløsninger som fremmer gjenvinning. 
 
2.12 Ved søknad om rammetillatelse skal følgende foreligge: 

1. Situasjonsplan/utomhusplan som viser terrengforhold med snitt (eksisterende og planlagt 
terreng), plassering av bygninger med høyde, atkomster, trapper, ramper, innganger, 
parkering, utearealene/lekearealene, møblering (herunder uteservering), 
vegetasjon/beplantning, utstyr for avfallshåndtering, eventuelt varme i grunn, 
forstøtningsmurer, sykkelparkering og manøvreringsareal/areal for på- og avlasting. 

2. Det skal vedlegges skisse til VA- anlegg som skal godkjennes av Byteknikk Forvaltning. 
 
2.13 Anleggsfasen 
Det må sørges for at parken og offentlig trafikkareal som ligger utenfor planområdet berøres 
minst mulig i anleggsfasen. Det kan fastsettes tidsbegrensning for bruk av offentlig trafikkareal. 
Planer for terrengbehandling skal være utarbeidet av landskapsarkitekt og være skriftlig godkjent 
av Byteknikk Forvaltning.  
 
2.14 Atkomst og varelevering ved større arrangement 
Ved større arrangement i konsertsalen som forventes å kunne utnytte publikumskapasiteten skal 
hovedinngangen til Svømmehallen i øst stenges, og publikum skal ha atkomst fra parken i vest. 
 
Varelevering og transport av nødvendig utstyr til større arrangement skal skje i regulerte 
atkomster og ved bruk av heis i bygget. 
 
 
§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
3.1 Bolig/forretning/tjenesteyting/kontor/lager (B/BF/BAT/BK/BL ) 
Området har privat eierform. I området tillates det etablert bygg for bolig, forretning, 
tjenesteyting, kontorformål og lager med tilhørende parkering. Der byggegrensen ikke er vist på 
plankart, er den sammenfallende med formålsgrensen.  
 
Det kan tillates dagligvarehandel på inntil 500 m² BRA i 1. etasje i eksisterende bygg eller 
nybygg. 
 
§ 3.2 Bolig/forretning/tjenesteyting/kontor/lager (B/BF/BAT/BK/BL) – eksisterende bygg 
Det tillates etablert boliger i øverste etasje på hovedbygget og to etasjer i bakre del av bygget. 
Resterende arealer benyttes til forretning, tjenesteyting, kontor, lager, fellesarealer og parkering. 
Bil- og sykkelparkering tillates innpasset i byggets første etasje. Det tillates ikke utvidelse av 
eksisterende bygg under bakkenivå. Lekeareal kan etableres på taket til bakre del av bygget. 
Lekearealet må være godt sikret. 
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Bebygd areal (fotavtrykk) tillates opp til 2500 m2. Tekniske installasjoner/trapperom med 
rømningsvei kan overskride byggegrensen som er vist på plankart. For å ta vare på bygningens 
opprinnelige form skal øverste etasje på hovedbygget trekkes inn minimum 1 m fra fasaden med 
unntak for fasaden mot nord (den bakre del av bygget). 
 
Maks høyde settes til kote +38,5 for hovedbygget og kote + 36,5 for bakre del av bygget. 
Regulert byggehøyde er vist på plankart. Sikrings- og skjermingstiltak for lekeareal på tak kan 
overstige denne byggehøyden. Dersom det er mulig skal heishus og ventilasjonsrom integreres 
fullstendig i bygget. Heishus og ventilasjonsrom kan tillates med høyde inntil 3 m over 
byggehøyden. 
 
Det må unngås at utsiktsplatå (parkens høyeste punkt) privatiseres ved at det etableres private 
balkonger med utsikt over plassen på den nordre fasaden av bygget. På taket av hovedbygget 
tillates tilbaketrukne takterrasser foran alle leiligheter, også de som er orientert mot sørvest. 
Balkonger på den vestre fasaden av bakre del av bygget tillates, men skal være helt eller delvis 
tilbaketrukket slik at de ikke stikker ut mer enn 1,5 m fra fasaden. 
 
§ 3.3 Bolig/forretning/tjenesteyting/kontor (B/BF/BAT/BK) – nybygg 
Det tillates etablert to etasjer med parkering over bakkenivå og fire etasjer med boliger over 
parkeringen. Det kan også etableres forretning i første etasje. Lekeareal kan etableres på takene 
til byggene. 
 
BRA settes til maks;  

1. etasje: 1700 m2 (delvis under fremtidig bakkenivå) 
2. etasje: 1010 m2 

3. etasje: 940 m2 

4. etasje: 810 m2 

5. etasje: 680 m2 

6. etasje: 530 m2 

 
Tekniske installasjoner/trapperom med rømningsvei kan overskride byggegrensen som er vist på 
plankart. 
 
Maks høyde settes til kote +25 for parkeringsanlegg under fremtidig bakkenivå i nordre del av 
planområdet. Maks høyde settes ellers til kote +38,5 for nybygg. Regulert byggehøyde er vist på 
plankart. Sikringstiltak for lekeareal på tak kan overstige denne byggehøyden. Heishus og 
ventilasjonsrom kan tillates med høyde inntil 3 m over byggehøyden. 
 
Balkonger tillates ikke på den nordøstre fasaden mot RV80 (kortsiden av bygget). 
 
3.4 Avkjørsler 
Avkjørsler er vist med piler på plankartet. Eksakt plassering av avkjørslene godkjennes i 
forbindelse med byggesaksbehandlingen. Det tillates bakkeparkering i området. 
  
3.5 Beplantning 
Byggeområdets randsoner mot veier skal beplantes og gis et tiltalende utseende.  
 
3.6 Inngjerding 
Inngjerding krever søknad til Byggesak som skal godkjenne gjerdenes høyder, konstruksjon, 
materialvalg og farge. 
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3.7 Uteoppholds- og lekeareal 
Uteoppholds- og lekeareal skal opparbeides i tråd med krav til uteoppholds- og lekeareal nedfelt i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Vestre del av garasjelokket, med bredde på 3,5 m forlenges inn til parken. 
 
Areal utenfor bygninger skal gjøres så åpent og tilgjengelig for allmenheten som mulig. 
 
 
§ 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1 Fortau (FT) 
Fortau skal være minimum 3 m bredt. Plan for opparbeidelse av fortau skal godkjennes av 
Byteknikk Forvaltning. Det samme gjelder innkjøringer til byggene. 
 
4.2 Parkeringshus/-anlegg (PH) under bakken 
Det tillates anlagt parkeringsanlegg under bakken/bygg. Det tillates også anlagt tekniske anlegg. 
Byggegrense er sammenfallende med formålsgrensen. Utforming av parkeringsplasser skal være 
i henhold til Bodø kommunes enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser.  
 
 
§ 5. HENSYNSSONER 
 
5.1 Sikringssone – frisikt (F140_1 – F140_2) 
Områder med signatur F140_1 og F140_2 reguleres til sikringssone frisikt. Innenfor 
sikringssonen tillates det ikke sikthindringer høyere enn 0,5 m. Enkeltstående søyler, stolper og 
lignende kan stå innenfor sikringssonen. 
 
Frisiktlinjer og tilhørende sikringssone skal tilpasses avkjørslenes plassering. Mindre justeringer 
tillates avklart ved igangsettelsestillatelse.  
 
 
§ 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
6.1 Sameieavtale 
Det skal opprettes sameieavtale for drift og vedlikehold av felles parkeringsplasser og andre 
fellesanlegg. Sameieavtale skal foreligge før ferdigattest. 
 
6.2 Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

1. Dokumentasjon på at krav i § 2.11 er oppfylt. 
2. Sporingsanalyse for tilkomst til garasjeanlegg og eventuell varelevering. 
3. Plan for hvordan støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1521.  
4. Tillatelse for etablering av rigg som er godkjent av grunneier. 
5. Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp og gatelys som er godkjent av 

Byteknikk Forvaltning. 
 
6.3 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
Gangstien nord for svømmehallen skal rustes opp og være ferdigstilt innen det gis midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest.  
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Før det kan gis ferdigattest skal tilhørende uteoppholdsarealer og lekearealer/forlengelse av 
garasjelokk (jf. § 3.7) samt tilhørende teknisk infrastruktur være ferdig opparbeidet i henhold til 
gitte tillatelser. 
 
6.4 Utbyggingsrekkefølge 
Innhold i og bruk av Den gamle svømmehallen skal være avklart og tilfredsstillende dokumentert 
før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gis for nybygg i planområdet. 


