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1. Planens hensikt 
Hensikten med planarbeidet er å etablere fortau på nordsiden av Fjellveien, samt ny 

bussholdeplass. Et nytt fortau i denne delen av Fjellveien vil medføre økt trafikksikkerhet for 

myke trafikanter, og minske risikoen for fotgjengerulykker. Planforslaget er i henhold til 

målene i Bypakke Bodø.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 
2.1 Planavgrensing 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med Plan ID 2018003. 
 
2.2 Planområdets arealformål 
Området er regulert til følgende formål: 

• Kjøreveg (o_SV) 

• Fortau (o_SF) 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 

• Kollektiv/holdeplass (o_SKH) 

• Boligbebyggelse (B) 

 

2.3 Universell utforming 

For området gjelder krav til universell utforming fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK). 

 

2.4 Forurensing i grunnen 

Det skal gjøres kartlegging av mulig forurensing i grunnen, og det stilles krav om tiltaksplan 

for håndtering av eventuelle forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens 

kap. 2. 

 

2.5 Automatisk fredede kulturminner 

Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med arbeidene, skal 

arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om 

kulturminner 5 8, 2. ledd. 

 

2.6 Tiltak i anleggsfasen 

Byggherre/entreprenør skal utarbeide en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for 

beboere og næringsliv i nærområdet skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder spesielt 

transport og trafikk, støy, støv og rystelser. Ulemper for offentlig transport og trafikkavvikling 

skal også utredes. Støy fra bygge‐ og anleggsvirksomheten skal håndteres i samsvar med kap. 

4 i departementets retningslinjer T‐1442. 

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Trafikkarealene skal dimensjoneres og utformes i henhold til kommunalteknisk norm og 

Statens vegvesens håndbok N100 Veg og gateutforming, samt forprosjektrapport – fortau og 

busstopp i Fjellveien, alternativ 1, utarbeidet av Norconsult mai 2018. 
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Ved utarbeiding av byggetegninger kan det gjøres mindre avvik fra reguleringsplanen så 

lenge prinsippene i planen og ovennevnte veiledende notat følges. 

 
Kjøreveg (o_SV) 
Område O_SKV reguleres til offentlig kjøreveg med bredde i henhold til plankart.  
 
Fortau (o_SF) 
Område O_SF reguleres til offentlig fortau med bredde i henhold til plankart.  
 

Annen veggrunn (o_SVT) 
Områdene o_SVT reguleres til annen veggrunn, med offentlig eierform, med bredde i 
henhold til plankart.  

Kollektiv/holdeplass 
Områdene o_SKH reguleres til offentlig kollektiv/holdeplass med bredde i henhold til 
plankart.  

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) 
Frisikt 

Område H140 er regulert som sikringssoner frisikt. Innenfor disse sonene skal det ikke 

etableres sikthindringer som er høyere enn 0, 5m.  


