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Sluttbehandling - Endring av detaljreguleringsplan for den gamle 
svømmehallen 
 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 13.03.2019: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Komite for plan, næring og miljø vedtar endringene av Detaljregulering for den gamle 
svømmehallen, Bodø sentrum, planID 1281 med planbestemmelser datert 20.02.2019. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet. 
 
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 11.03.2019: 
 

 

Et enstemmig ungdomsråd godkjenner Rådmannens innstilling til endring av 
detaljereguleringsplan slik den er beskrevet i saken. 
 
 
 



Bodø eldreråds behandling i møte den 11.03.2019: 
 
Forslag 
Fellesforslag: 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Eldrerådets uttalelse 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 
 

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 07.03.2019: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

Uttalelse: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede støtter rådmannens innstilling. 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtar endringene av Detaljregulering for den gamle 
svømmehallen, Bodø sentrum, planID 1281 med planbestemmelser datert 20.02.2019. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet. 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 

 
Annelise Bolland 

Byplansjef 
 

 Kommunaldirektør 

 
Saksbehandler: Mats Marthinussen 

 



 
 

Sammendrag 
Hensikten med planendringen er å legge til rette for at Gimle kan relokaliseres i den gamle 
svømmehallen. Den planlagte endringen i bruken krever at reguleringsplanen justeres når det 
gjelder parkeringsbestemmelser og bestemmelser om atkomst og varelevering ved større 
arrangement. Dessuten medfører endringene justeringer i rekkefølgebestemmelsene i opprinnelig 
plan. 
 
Rådmannen mener endringene vil bidra til at Bystyrets vedtak om reetablering av Gimle kan 
gjennomføres og bidra til at intensjonene i planen om å få et «Mulighetenes hus» i den gamle 
svømmehallen går i oppfyllelse. 
 
Rådmannen anbefaler at endringene i detaljreguleringsplanen vedtas. 



Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Siv.ing. Svein Kildemo har på vegne av eier, Svømmehallen AS, søkt om endring av 
reguleringsplanen for Den gamle svømmehall, Sentrum. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2013. 
 
Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for at Den gamle svømmehallen kan fylles med 
aktivitet i tråd med intensjonen da reguleringsplanen ble vedtatt. Det søkes om endring etter 
forenklet prosess, tidligere kalt «mindre reguleringsendring.» 
  
Den direkte bakgrunnen for planendringen er Bystyrets vedtak 25.10.2018 om å inngå leieavtale 
med Svømmehallen AS om leie av 464 m2 areal til relokalisering av Gimle og 1301 m2 tilhørende 
produksjonslokale/konsertscene samt 59 m2 fellesareal. Maksimal publikumskapasitet for 
konsertarenaen anslås til i overkant av 800 stående personer. Det er begrenset hvor mange 
arrangement som kan utnytte den fulle kapasiteten, og et anslag indikerer at dette vil kunne 
inntreffe 15-20 ganger pr år. Utover dette forventes flere ukentlige arrangement, men med et 
langt lavere besøkstall. 
 
Føringer fra tidligere vedtak 
Bystyret vedtok i møte den 25.10.2018 å inngå leieavtale for relokalisering av Gimle inn i den 
gamle svømmehallen. 
 
I forhold til endring av krav til parkering 
Bodø kommune jobber med å få til en byvekstavtale og har flere andre planer og prosjekter hvor 
0-vekstmålet innen personbiltrafikk er et vedtatt mål. 
 
I forhold til endring av rekkefølgebestemmelse 
I 2012 solgte Bodø kommune den gamle svømmehallen og parkeringsplassen i Rensåsparken. Det 
ble gjort vedtak og underskrevet en intensjonsavtale med kjøper. Intensjonen var at konseptet 
«Mulighetenes Hus» skulle realiseres. Konseptet går ut på at det skal etableres en kulturbasert 
næringshage —klubbhotell med tilhørende leiligheter. I forbindelse med realiseringen av 
prosjektet skal bygningen som huset svømmehallen bevares på best mulig måte og beholde sin 
opprinnelige form. 
 
Reguleringsplanen ble laget med dette for øyet og det ble gitt bestemmelser for å sikre at 
intensjonen ble oppfylt. 
 
Hovedsakelig er det rekkefølgekravet i § 6.4 som sikrer at svømmehallen skal være ombygd i tråd 
med intensjonen før det nye bygget kan tas i bruk:  
 
«Ferdigattest må være gitt for ombygging av eksisterende bygg før ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse gis for nye tiltak.» 
 
Planen ble opprinnelig vedtatt av Bodø bystyre den 14.02.2013 (PS 13/20). Det ble vedtatt en 
mindre endring den 01.06.2016 (PS 16/14) som åpnet for å etablere takterrasser mot sørvest for 
boligene på toppen av den gamle svømmehallen. Det ble også åpnet for at deler av arealene inne i 
den gamle svømmehallen kunne benyttes til parkering og lager. I tillegg ble det vedtatt en mindre 
justering av bruksarealet for nybygget og adkomsten til garasjeanlegget ble flyttet. 



 
Endring etter enklere prosess  
Det ble avholdt møte den 14.01.2019 mellom Byplan, Byggesak, Oppvekst og Kultur, forslagsstiller 
og eier av det nye leilighetsbygget på siden av den gamle svømmehallen. Agendaen for møtet var 
å avklare behov for endringer i planen etter at bystyret vedtok å inngå leieavtale for at Gimle skal 
inn i den gamle svømmehallen. 
 
Man ble i møtet enige om at det var behov for endringer av planen, og endringssøknaden ble 
mottatt 18.01.2019. 
 
Byplansjefen har vurdert at endringen kan behandles etter enklere prosess og endringsforslaget 
ble sendt på begrenset høring til naboer og berørte myndigheter i perioden 30.01.19 – 18.02.19. 
 
Planendringene 
Den planlagte endringen i bruken krever at reguleringsplanen justeres når det gjelder 
parkeringsbestemmelser og bestemmelser om atkomst og varelevering ved større arrangement. 
Dessuten medfører endringene justeringer i rekkefølgebestemmelsene i opprinnelig plan. 
 
Forslaget til reguleringsendring innebærer endringer i reguleringsbestemmelsene for å 
tilrettelegge for en bruk som er ønsket av eier og av Bodø kommune. Det gjøres ikke endringer i 
arealbruk, plassering av bygg eller byggehøyder. Det gjøres ingen endringer i plankart eller 
planbeskrivelse. 
 
Parkering 
Parkering er regulert i gjeldende reguleringsplanbestemmelser §§ 2.10 og 4.2. 
 
Kommuneplanens arealdel gir ikke føringer for parkeringsplasser beregnet ut fra antallet stående 
personer, men ut fra antallet sitteplasser. Både søker og Bodø kommune mener at 
parkeringskravet relatert til konsertsalen slik det fremkommer ved en beregning ut fra dette, blir 
urimelig høyt både når det gjelder bil- og sykkelparkering. 
 
Det er derfor valgt å sette egne bestemmelser til parkering for tjenesteyting i denne planen. Dette 
fordrer at eksisterende bestemmelse (§ 2.10) får en ny formulering slik at parkeringskravet i KPA 
kun gjelder formålene bolig/forretning/kontor/lager, mens det gis egne parkeringsbestemmelser 
for tjenesteyting. 
 
Ny formulering § 2.10: 
«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.» 
 

Gjeldende formulering: 
«Parkeringsplasser skal etableres i henhold til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser for Bodø 
kommune.» 

 
 
 
 



Atkomst og varelevering ved større arrangement 
Det er nødvendig å supplere de vedtatte planbestemmelsene med en ny bestemmelse for å 
minimere ulempene som nabolaget kan påføres særlig ved de større arrangementene i 
konsertsalen. 
 
Ny § 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.» 
 
Rekkefølgebestemmelse i plan 
Det har vært en grunnleggende forutsetning for å åpne for nybygg i planområdet at dette skulle 
føre til at Den gamle svømmehallen ble renovert, tatt vare på og fylt med nytt innhold. Nybygget 
nærmer seg innflyttingsklart. Mye arbeid med å ta vare på den gamle svømmehallen er ferdig, og 
flere leietakere er flyttet inn. Denne endringen i reguleringsplanen skal tilrettelegge for at 
ambisjonen for Den gamle svømmehallen blir realisert uten å stille for strenge krav til ferdigattest. 
 
Ny formulering § 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.» 
 

Gjeldende formulering: 
«Ferdigattest må være gitt for ombygging av eksisterende bygg før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse gis 
for nye tiltak.» 

 
Begrenset høring 
Det kom inn to høringsuttalelser. Uttalene er oppsummert og kommentert i tabellen under. 
Høringsuttalene i sin helhet er vedlagt saken. 
 
Høringsuttalelser: 
 
HVEM UTTALE BYPLANS KOMMENTAR 
NORDLANDSSYKEHUSET HF Med de planene som nå foreligger 

for bruken av lokalene med over 800 
besøkende til konserter etc. mener 
vi at det vil oppstå store problemer i 
forbindelse med transport/parkering 
i området. Dette vil medføre 
ulemper for våre beboere i Sivert 
Nielsens Gate 66, 68, 70 og 
barnehagen i Sivert Nilsens gate 
58. 

Se vurderingskapitlet 

NORDLAND 
FYLKESKOMMUNE 

Ingen merknader Tas til orientering 

  
 
 



Endringer etter høring 
Etter høring er bestemmelsene for parkering justert noe i forhold til det som ble foreslått ved 
høringen. 
 
I stedet for å legge inn endring både i § 2.10 og § 4.2, tas alt med i § 2.10. 
 
Ved høring ble det foreslått en formulering om at antall sykkelparkeringsplasser skal bestemmes 
ved byggesøknad, men det er etter høring gjort utredning på parkeringsdekning og man har 
kommet frem til et konkret krav som vil oppfylle et tilfredsstillende antall sykkelparkeringsplasser 
for den de virksomhetene som skal være i planområdet. Minimumskravet på 150 
sykkelparkeringsplasser er innarbeidet i planbestemmelsene. 
 

Vurderinger 
 
Etablering av parkeringsplasser for kulturtilbud/tjenesteyting 
Brukerne av Gimle er i hovedsak ungdom mellom 13 og 18 år, og det antas at man vil ha 100-150 
faste brukere som vil ha tilgang til Gimle på daglig basis. Antallet brukere pr dag vil likevel variere 
ut fra planlagt aktivitet. Det er for tiden 3 ansatte fordelt på 2,5 årsverk.  
 
Rensåsen ligger langs kollektivaksen, og det er stoppested for samtlige bussruter unntatt rute 2. 
Det er derfor god tilgang til offentlig transport. Brukere av fritidstilbudet Gimle er i all hovedsak 
personer under 18 år, som benytter kollektiv transport eller bor i nærområdene. De fleste 
arrangementene vil foregå på ettermiddagstid slik at parkering som ellers er opptatt på dagtid vil 
være tilgjengelig. 
 
Av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging og for å minimere belastningen på 
området ved større arrangementer i konsertsalen, fastsettes det ikke noe parkeringskrav for bil 
relatert til virksomheten som faller inn under arealbrukskategorien «Tjenesteyting».  Dette betyr 
at reisende til Den gamle svømmehallen i størst mulig grad skal reise som myke trafikanter til fots 
eller på sykkel, eller med kollektiv. Ulovlig parkering på annenmanns eiendom er ikke et alternativ 
til manglende parkeringsmuligheter innenfor planområdet.  
 
Det skal legges til rette for et tilfredsstillende antall sykkelparkeringsplasser til Gimle og 
konsertsalen. Siden en utregning basert på parkeringskrav i kommuneplanens arealdel vil gi et 
urimelig høyt krav også til sykkelparkering (166 bare for konsertsalen) er det satt et minimumskrav 
i planen på 150 sykkelparkeringsplasser som skal være tilgjengelig for kontorarbeidsplassene og 
annen aktivitet i den gamle svømmehallen. Tilstrekkelig sykkelparkering for boligene skal etableres 
etter krav i kommuneplanens arealdel. 
 
Atkomst og varelevering ved større arrangementer 
At inngangen fra øst stenges ved større arrangementer vil være positivt for de nærmeste naboene 
for å unngå unødig støy og aktivitet mellom byggene ved mange besøkende. 
 
Det er sett på flere ulike løsninger for varelevering ved større arrangementer. Rådmannen mener 
den løsningen som nå foreligger vil være den beste og minst arealkrevende. Den vil dog medføre 
rygging over fortau, men i et oversiktlig område (se figur 1). 
 



 
Figur 1: Sted for varelevering markert i blått. 
 
 
Endring av rekkefølgebestemmelsen vedr. utbyggingsrekkefølge 
Den gamle svømmehallen er restaurert og stort sett fylt med nytt innhold og det er planer om å 
fylle resten med kulturtilbud. Med unntak av boliger i den gamle svømmehallen er intensjonen i 
planen dermed i stor grad oppfylt. Endringen av rekkefølgekravet vil derfor ikke få noen negative 
konsekvenser men kun bidra til at de som har kjøpt leiligheter i nybygget vil kunne flytte inn når 
det står ferdig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konklusjon og anbefaling 
 
Rådmannen mener endringene vil bidra til at Bystyrets vedtak om reetablering av Gimle kan 
gjennomføres og bidra til at intensjonene i planen om å få et «Mulighetenes hus» i den gamle 
svømmehallen går i oppfyllelse. 
 
Rådmannen anbefaler at endringene i detaljreguleringsplanen vedtas. 
 
 
 
 

 
Vedlegg: 
1 Planbestemmelser 20.02.2019 
2 Søknad om endring 
3 Uttalelse fra Nordlandssykehuset HF 
4 Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune 

 
 
Rett utskrift: Svein Inge Johansen 
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