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1. Sammendrag 
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ca. 20 boliger med tilhørende 
parkeringskjeller.  

Planforslaget skal legge til rette for et prosjekt og leiligheter som i første omgang er øremerket eldre, 
men som på sikt skal kunne videreselges til andre brukergrupper. Prosjektet vil være universelt 
utformet.  

Planområdet er i et sentrumsnært område, og vil bidra til økt fortetting av Tverlandet sentrum. 
Planen regulerer inn utadrettet virksomhet i en del av 1. etasje. Dette er beskrevet i bestemmelsene 
og i plankartet. I tillegg blir det anlagt uteoppholdsarealer i forbindelse med boligprosjektet.  

Trafikksituasjonen er vurdert i planforslaget, og det reguleres inn et bredt fortau på nordsiden av 
planområdet.  

Det vil i forbindelse med planlagt prosjekt i planforslaget være behov for å legge om eksisterende 
vannledninger på utbyggingsområdet og i tilstøtende veier. Vurderinger av områdets geoteknikk og 
miljøteknikk er vurdert under arbeidet med planen.  
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2. Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å detaljregulere tomtene med Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587 til 
boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal.  

 

2.2 Forslagsstiller, Plankonsulent 
Forslagsstiller:  

Boligbyggelaget NOBL 
Torvgata 2  
8006 BODØ 
 

Plankonsulent:  

Gnist arkitekter AS 
Sjøgata 5 
8006 BODØ 

 

2.3 Eiendomsforhold 
Begge tomtene Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587 er eid av Boligbyggelaget NOBL.  

 

2.4 Tidligere vedtak i saken 
Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken.  

 

2.5 Utbyggingsavtaler 
Det er meldt oppstart om forhandlinger om utbyggingsavtale.  

 

2.6 Krav om konsekvensutredninger.  
Planforslaget er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger og vurderes å ikke omfattes 
av verken §2 eller §3. Det konkluderes derfor med at planforslaget ikke utløser krav om 
konsekvensutredninger.  

  



Side 8 av 44 

3. Planprosess 

3.1 Medvirkningsprosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Bodø kommune den 08.05.2018. Kunngjøring om oppstart av 
planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 29.05.2018, og berørte parter hadde i forkant av dette 
blitt skriftlig varslet om planoppstarten den 25.05.2018.  

 

3.2 Møter og andre deltakere 
Det ble gjennomført et informasjonsmøte 11.06.2018 som var varslet i annonse og brev til naboer.  

Det ble gjennomført et medvirkningsmøte med pensjonistforeningen på Tverlandet 14.06.2018.  

Det ble gjennomført et underveismøte med kommunen 17.08.2018 og 05.09.2018.  

 

3.3 Informasjonsmøte 
Informasjonsmøte for naboer og interessenter ble annonsert i Avisa Nordland og i brev til berørte 
naboer og myndigheter. Dette ble avholdt 11.06.2018. Prosjektet ble presentert i felleskap med 12 
oppmøtte, i tillegg til representanter fra forslagsstiller og plankonsulent.  Videre ble det kort 
redegjort for prosessen videre.  

På møtet var det følgende merknader:  

- Bekymring for at planområdet var større enn eiendommene som er planlagt bebygd. Bl.a. 
bekymring for parkeringsdekning. Det ble forklart at parkering for prosjektet skal tas på egen 
tomt.  

- Det ble spurt om hva reguleringshøyde for området er, og uttrykt noe bekymring omkring 
høyde på planlagt bebyggelse.  

- Det ble spurt om prosjektet kunne selges til andre grupper enn eldre. Det ble nevnt at det er 
interesse for hybler for ungdommer med funksjonsnedsettelser på Tverlandet.  

 

Kommentarer til merknader:  

- Planområdets størrelse ved oppstart var for å sikre god helhetlig planlegging. Vi viser til 
punkt 4.1. i planbeskrivelsen.  

- Området er uregulert.  
- Vi viser til 3d-illustrasjon og 3D-modell, samt diagrammer som viser sol og skygge.  
- Forslagstiller vil i utgangspunktet utvikle prosjektet i samarbeid med pensjonistforeningen. 

Dette vil videre vurderes ut fra interesse fra dem, og i forbindelse med salg.  
 

Det ble oppfordret til skriftlige merknader, og noen av merknadene går igjen i kapittel 8: Innkomne 
innspill.  
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3.4 Underveismøte med kommunen 
Det ble avholdt et underveismøte med kommunen den 17.08.2018.  

Følgende punkter ble drøftet:  

- Arealbruk og utnyttelsesgrad 
- Planavgrensning 

 

Kommentarer til punkter:  

- Det ble stilt krav til regulert utadrettet virksomhet i 1. etasje eller lavere utnyttelsesgrad for 
rent boligformål. Senere ble dette kravet tallfestet i dialog med kommunen til 55 % 
utnyttelse med maks 40 % bolig og minimum 15 % utadrettet virksomhet i 1. etasje. Øvrige 
etasjer kan ha rent boligformål.  

- Det ble besluttet at planavgrensning kunne reduseres til aktuelt byggeområde og 
tilgrensende veier.  

 

Bekrivelsen ble gjennomgått med kommunen i et møte 05.09.2018. Der ble det også drøftet hvordan 
fellesarealer og/eller overbygget uteareal kunne reguleres inn som utadrettet virksomhet i planen.  

Kommunen uttalte at skoledekningen i området er god.   
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4. Planstatus og Rammebetingelser 

4.1 Overordnet plan 
Gjeldende planer for området for planforslaget er Kommuneplanens arealdel 2018-2030 og 
Kommunedelplan for Tverlandet tettsted KDP13.  

 

Figur 1: Utsnitt av kommunedelplan for Tverlandet, som viser område underlagt krav om felles 
planlegging, dvs H810, som er skravert område fra Tverlandsveien i vest til Bodøveien i nord-øst.  

 

I Kommunedelplan for Tverlandet tettsted KDP13, vedtatt i bystyret 27.03.2014, er planområdet 
underlagt hensynssone om felles planlegging.    

I avklaringsmøtet med kommunen 1. Juni 2017 (Saksnr. 2017/1 1276) ble det åpnet for å frafalle 
kravet, fordi flere premisser for sentrumsdannelse er borte.  

Det ble presisert i oppstartsmøtet 8. mai 2018 at kravet om helhetlig planlegging var blitt frafalt i 
avklaringsmøtet.  

Videre ble det drøftet at:  

- Det er naturlig at planarbeidet tar opp elementer i området rundt 
- Det er viktig at fremtidig bebyggelse bidrar til å knytte sentrale målpunkt og funksjoner i 

området sammen.  
 

Som følge av dette ble det i oppstartsmøte besluttet å utvide planområdet for å innlemme 
parkeringsplass mot øst, veiene rundt og snarveien opp til sentrumsområdet.  
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Figur 2: Utsnitt av planområdet som viser planområdet etter oppstartsmøte.  

 

I underveismøtet med kommunen 17.08.2018 ble dette tatt opp på nytt, og plangrensen ble trukket 
inn til det aktuelle byggeområde og til midtlinjen i tilstøtende veier.  

Planområdet er avsatt til sentrumsformål, og etasje på bakkeplan som vender mot offentlig vei skal 
nyttes til publikumsrettet/forretningsmessig virksomhet.  

I avklaringsmøtet med kommunen 1. Juni 2017 (Saksnr. 2017/1 1276) ble det diskutert om det var 
mulig å avvike fra krav om næring i 1.etg. i avklaringsmøtet. Bakgrunnen for dette er flere ledige 
næringslokaler som eksisterer i dag i Tverlandet sentrum, og i umiddelbar nærhet til tomten som skal 
bebygges. Dette har også blitt bekreftet igjen under tomtebefaringer i nyere tid.  

I oppstartsmøtet ble dette utdypet. Krav til dette er mindre aktuelt på grunn av nye 
handelsetableringer (ved Brufoten på Tverlandet) og mulig omlegging av hovedvei.  

 

Kommunen åpnet for å bygge boliger i 1. etasje, men hovedfunksjonen skulle være utadrettet, og 
fellesfunksjoner og annet skulle ligge ut mot omkringliggende byrom.  
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I underveismøtet med kommunen 17.08.2018, ble det presisert at utadrettet virksomhet må gå fram 
av planen og bestemmelsene til planen.  

Gang- og sykkelvei ligger inne i plankart nord og vest for tomta (Prikket linje). Dette ble drøftet i 
oppstartsmøtet, men er ikke nevnt i referatet. Det var enighet i møtet at den mest logiske traseen for 
gang- og sykkelvei er langs veien nord for tomta. Planforslaget er derfor tegnet med utgangspunkt i 
dette.  

Det er i planen foreslått et fortau (2,5 m) i stedet for separat gang- og sykkelvei.  

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er uregulert.  

 

4.3 Tilgrensende planer 
Det foreligger ingen tilgrensende reguleringsplaner til planområdet.  

 

4.4 Relevante temaer i kommuneplanen 

4.4.1 Lokalsentre  
Planområdet ligger i lokalsenteret Tverlandet.  

 4.4.2 Parkering og utearealer 
Planområdet ligger i sone B.  

 4.4.3 Byutviklingsområder  
Planen ligger i byutviklingsområdet Tverlandet.   

4.4.4 Løsmasser  
Planområdet ligger i et område med løsmasser, blant annet marin strandavsetning.  

4.4.5 Friluftsliv  
Ingen vurderinger her.  

4.4.6 Støysoner – vei  
Planområdet ligger utenfor støysone langs eksisterende og fremtidig RV80. Ingen vurderinger her.  

 

 

4.5 Statlige og regionale planretningslinjer 

Relevante Fylkeskommunale og rikspolitiske retningslinjer/rammer/føringer er listet opp nedenfor. 
På hvilken måte disse er relevante er også kort gjengitt.  
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  Fylkesplan for Nordland 2013-2025  

- relevant for planarbeidet fordi den har mål om å fremme livskvalitet, livskraftige lokalsamfunn, 
verdiskapning og kompetanse.   

Planforslaget legger til rette for et aktivt liv og fellesarealer som kan tjene som møteplass for 
beboerne og på Tverlandet forøvrig.  

 

  Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013)  

- relevant for planarbeidet fordi den har mål om å samordne bolig, areal- og transportplanlegging for 
å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling; og bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  

Planforslaget styrer boligutviklingen mot sentrumsnære områder. Utviklingen er sett i sammenheng 
med omkringliggende trafikk og knutepunkt for kollektivtransport.  

 

  Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)  

- relevant for planarbeidet fordi den har mål om å legge til rette for en langsiktig arealdisponering 
som forebygger støyproblemer.  

Formålet i planforslaget passer inn i området og vil ikke føre til redusert velvære og trivsel i 
forbindelse med støy.  

 

  Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

- relevant for planarbeidet fordi den har mål om å forebygge helseeffekter av luftforurensninger 
gjennom god arealplanlegging og legge til rette for gode bomiljøer og fremme befolkningens helse.  

Planforslaget vil føre til en fortetning av Tverlandet tettsteds sentrum. Boliger for eldre får 
gangavstand til butikk, sentrum og kollektivtransport. 

 

 

  Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)    

-relevant for planarbeidet fordi retningslinjer fremmer inkluderende planlegging og utforming av 
produkter og omgivelser.  
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Planforslaget er myntet på boliger for eldre som ønsker full tilgjengelighet av bolig og fellesområder. 
Dette skal ivaretas i prosjektet.  

 

  Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)  

-relevant for planarbeidet fordi retningslinjer fremmer oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet 
mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til 
enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.   
 

Planforslaget regulerer inn et fortau for å legge til rette for trygg skolevei.  
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5. Beskrivelse av planområdet – Eksisterende forhold  

5.1 Beliggenhet 
Planområdet som er på ca. 2000 m2 ligger like ved det sørlige sentrum på Tverlandet (ved Rema 
1000). Det andre sentrumsområdet vil ligge ved brufoten av Tverlandsbrua. Nye Tverlandet 
barneskole ligger nord vest for tomta.  

 

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet. Planavgrensning vist med rød linje. Kartgrunnlag: Bodø 
kommunes kartportal, bearbeidet av Gnist arkitekter AS.  

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag et ubebygd areal. Sør-vest for tomtene ligger Bo- og servicesenteret med 
boliger og fellesarealer for eldre.  
 

5.3 Stedets karakter 
Mølnbakkens bebyggelsesstruktur karakteriseres av en påbegynt kvartalsstruktur. Mølnbakken 
oppleves som et roligere område på Tverlandet med en tydelig gatestruktur. Det er flere åpne 
plassdannelser i området. Mot sør-øst er det opparbeidet et torg/lekeplass i forbindelse med 
familiesenteret. Rett øst for tomtene, og i forbindelse med fritidssenteret er det en grønn og 
opparbeidet P-plass. Vegen sør for tomtene kobles på en snarvei til/fra sentrum, og gangvei ned til 
gammelskolen. 
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Eksisterende tomt er et ubebygd areal. Det ligger eneboliger (på høyereliggende terreng) mot nord, 
og bebyggelse i 2-3 etasjer mot øst og sør-øst med offentlig (fritidssenter og familiesenter), og noe 
næringsprogram. Mot sør er det bebyggelse i 2-3 etasjer med næring- og boligprogram, og sør-vest 
for tomtene ligger Bo- og servicesenteret (2 etasjer). Det er ingen bebyggelse mot vest, og arealet er 
opparbeidet til parkering primært for Bo- og servicesenteret.  
 
Omkringliggende bebyggelse mot øst og sør har ulike varianter av skråtak og tegl- og trefasader.  

 

5.4 Landskap  
Tomtene ligger ned mellom to koller mot nord-vest og sør-øst, og ligger også noe nedsenket i forhold 
terrenget mot øst. Terrenget skrår nedover vest for tomtene, og ender i fjorden. Terrenget i 
planområdet ligger er et lokalt lavpunkt i området, og skrår ned til laveste punkt mot sørvest.  

Planområdet har generelt gode solforhold.  
 
Hovedretning for vind er fra øst. Tomtene skjermes delvis av lokalt høydedrag og bebyggelse. 
Mølnbakken nord for tomta er buet i form, og gangstien eller «snarveien» sør for tomta starter i en 
kurve og er gjerdet inn med vegetasjon av små trær og busker. Utformingen er dempende på vind fra 
øst.  

I planbeskrivelsen til områdeplanen er det beskrevet en siktakse på/langs sørsiden av tomta, fra 
Grøttingen og toppen av Mølnbakken mellom husene og i snarveien ned til tomta.  

I dagens situasjon er gangveien og siktaksen forskjøvet i forhold til bebyggelsen og gatestrukturen på 
sørsiden av tomta. Det er dessuten ikke lagt opp til sikt fra toppen av Grøttingkrysset. Som nevnt 
starter gangstien i en kurve som er gjerdet inn og skjermet av vegetasjon: - som også hindrer sikt. 
Den rette siktaksen fra Grøttingkrysset vurderes som mindre viktig, og burde underordnes forhold 
som områdets karakter og bebyggelsesstruktur, og hensyn til utnyttelse av tomta og leilighetenes 
uteareal. I vegen sør for tomta opprettholdes siktaksen.  

 

5.5 Kulturminner og kulturell verdi  
Man kjenner ikke til at det er registrert særskilte kulturverdier i planområdet.  

 

5.6 Naturverdier  
Man kjenner ikke til at det er registrert særskilte naturverdier i planområdet.  

 

5.7 Rekreasjonsverdi/bruk  
Man kjenner ikke til at det er registrert særskilt rekreasjonsverdi i planområdet.  

 



Side 17 av 44 

5.8 Landbruk 
Det er ingen spesielle landbruksverdier i planområdet.  

 

5.9 Trafikkforhold og trafikksikkerhet 
Planområdet er omkranset av gater som heter Mølnbakken mot nord, vest og sør, heretter benevnt 
Mølnbakken (nord), -(vest) og –(sør); og Gjerdhaugen mot øst. Ingen av gatene har fortau tilknyttet 
tomtene med unntak av Gjerdhaugen som har fortau på motsatt side for planområdet.  

 

Figur 4: Veinett. Planavgrensning vist med rød linje. Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal, 
bearbeidet av Gnist arkitekter AS.  

Fartsgrensen i Mølnbakken (nord) er 30 km/t, og det antas at fartsgrensen til de omkringliggende 
veiene i området er 30 km/t. Veiene er kommunale.  

Det ble under orienteringsmøtet tatt opp at det bør/må gjennomføres en trafikkanalyse som belyser 
konsekvenser av økt boligmasse for sentrum, hvor Grøttingkrysset ble utpekt som et 
problemområde.  
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Bygging av 20 nye enheter for eldre vil generere mer trafikk. Håndbok V713 gir en faktor på 3,5 
bilturer per bolig, med et variasjonsområde på 2,5 - 5,0.  

Tverlandet er et byutviklingsområde med nærhet til mange tilbud, deriblant kollektivtilbud som 
knytter Tverlandet til flere målpunkt i Bodø. Ut fra dette kan vi gå ut fra at 3,5 er en passende faktor 
for å beregne ÅDT for dette prosjektet. 20 nye enheter gir da en økt bilturproduksjon på 70 ÅDT.  

Vegvesenet beskrev ulykkesstatistikken i en mail 09.11.2016: Det har ikke vært ulykker i krysset de 
siste 4 årene. I foregående år har det vært ulykke i forbindelse med venstresving fra lokalveg i retning 
Bodø. Det ble beskrevet 2 mulige tiltak og virkningene av dem. Tiltakene var forskjøvet T-kryss og 
rundkjøring. Forskjøvet T-kryss vil ikke resultere i en forbedring for å forhindre typen ulykker som 
beskrevet ovenfor. En rundkjøring ville bli svært kostbar.   
 
Trafikkforholdene må også sees i sammenheng med framtidig omlegging av RV. 80 utenom 
tettstedet. Omleggingen som er planlagt viser at vegtraseen vil gå lenger nord-øst enn i dag. Hvis 
denne vegen bygges vil eventuelle utbedringer av Grøttingkrysset ikke være nødvendige på sikt.   

Gatene øst, vest og sør for tomtene har svært lite trafikk, og trafikken er saktegående. Det er fortau 
på motsatt side av veien mot øst.  

Nærmeste bussholdeplass er Tverrlandstorget. Man kan nå denne som fotgjenger ved å gå snarveien 
opp i forlengelsen av Mølnbakken mot sør.  

 

5.10 Barns interesser 
Planområdet sogner til Tverlandet skole som ligger ca. 1,2 km nord-vest for planområdet. Skolen er 
tilgjengelig via Mølnbakken nord for planområdet og Skytjelvveien; eller via Gjerdhaugen. Distansen 
er den samme for disse to strekningene. 

Det er en lekeplass i umiddelbar nærhet til planområdet (sørøst for tomta). Fritidsområder med 
fotballbane m.m. ligger vest for planområdet.  

 

5.11 Sosial infrastruktur 
Bo- og servicesenteret er i umiddelbar nærhet, og er et viktig møtested for pensjonistene på 
Tverlandet med mange populære tilbud.  

 

Det er opplyst fra kommunen om at skolekapasiteten i området er god. I forbindelse med bokollektiv 
for eldre er dette ikke et direkte relevant behov. Men eneboligene denne gruppen potensielt vil 
frigjøre kan komme til å spille inn på antall barn på Tverlandet.  
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5.12 Universell tilgjengelighet 
Bygget og tilhørende uteområder skal tilpasses for universell tilgjengelighet. Dette er også et viktig 
krav fra brukergruppen som dette leilighetsbygget skal huse.  

Omkringliggende veier har helning med laveste punkt sør-vest for tomta. Innganger til prosjektet 
prosjekteres slik at de er tilgjengelige.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

5.13.1 Vann og -avløp 
Det er vannledninger i utbyggingsområdet og tilstøtende veier til planområdet. 

 

Figur 5: Vannledning, spill-ledning og overvannsledning på tomta. Kartgrunnlag: Byteknikk Bodø 
Kommune.  

5.13.2 Trafo  
Nordlandsnett har uttalt at trafo i området må byttes.   

5.13.3 Energiforsyning  
Nordlandsnett har uttalt at det ikke er behov for forsterkning av kabelnettet, forutsatt tilknytningen i 
kabelskapet som er plassert på eiendommen.  

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  
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5.14 Grunnforhold  
Det er gjennomført en grunnundersøkelse, og et sammendrag av dette er gjengitt i kapittel 5.18.2.  
 
Det er gjennomført en miljøteknisk rapport, og et sammendrag av dette er gjengitt i kapittel 5.18.3.  

Det er ikke fare for flom eller skred i planområdet.  

 

5.15 Støyforhold  
Planområdet ligger utenfor flystøysone, støysone i tilknytning til trafikkstøy langs RV. 80. Planlagt 
RV.80 vil ligge enda lenger unna planområdet.  

Planområdet er omkranset av veier, men ingen av disse er tungt trafikkerte. Trafikkstøynivå i 
planområdet antas å være normalt for boligstrøk.  

 

5.16 Luftforurensning  
Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier.  

 

5.17 Risiko- og sårbarhet  
Vurdering Emne Forhold eller uønsket hendelse 
Nei Merknad 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? X  
Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning?  

X Følges opp. Se kap. 5.18.2.  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann?  

X  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk?  

X  

Er det radon i grunnen?   Det er krav om 
radonsperre i bygninger 
med rom for varig opphold.   

Naturgitte 
forhold  

 

Annet (spesifiser)?  X  
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området?  

  

 Hendelser på veg  X  

Infrastruktur  

 

 Hendelser på jernbane  X  
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 Hendelser på sjø/vann/elv  X  

 Hendelser i luften  X  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området?  

  

 Utslipp av giftige gasser/væsker X  

 Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser  

X  

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området?  

  

 Elektrisitet  X  

 Teletjenester  X  

 Vannforsyning  X  

 Renovasjon/spillvann  X  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området?  

  

 Til skole/barnehage X  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)  X  

 Til forretning  X  

 Til busstopp  X  

Brannberedskap    
 Omfatter området spesielt farlige 

anlegg?  
X  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)?  

X Tappetest er mottatt fra 
byteknikk. Følges opp.  

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

X Flere ruter ifølge Salten 
Brann.  
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Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet?  

  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering  

X  

Tidligere 
bruk  

 

 Annet (spesifiser)  X  

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is?  

X  

Finnes det naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.)?  

X  

Omgivelser  

 

Annet (spesifiser)  X  
Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje- 
/terrormål?  

X  
Ulovlig 
virksomhet 

 Finnes det potensielle sabotasje- 
/terrormål i nærheten?  

X  

 
 

5.18 Analyser og utredninger 
I forkant av oppstartsmøte ble det av kommunen bedt om en stedsanalyse med fokus på siktaksen 
som planområdet krysser, og å redegjøre for om planen omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning.  

Stedsanalysen redegjorde for; sentrumsdannelse på Tverlandet, omlegging av riksveien, kvaliteter og 
muligheter på tomten, bo- og servicesenteret, solforhold, områdets karakter, siktakse og 
planavgrensning. Stedsanalysen er vedlagt planen.  

En redegjørelse av om planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning er også vedlagt. 
Utgangspunktet er temaer som ikke passer med overordnet plan, dvs. dispensasjon fra angitt hensyn 
om helhetlig områdeplanlegging, avvik fra kommunedelplanen vedrørende næring i 1. etasje; og 
behov for konsekvensutredning for trafikk.  

I forbindelse med planarbeidet gjort en geoteknisk vurdering. På bakgrunn av at det er kjent at 
området har blitt brukt til dumping av hageavfall fra hager i nabolaget, har det i tillegg blitt 
utarbeidet en miljøteknisk rapport. Sammendrag fra geotekniker (5.18.1) og sammenfatting av 
miljørapporten (5.18.2) følger nedenfor.   

5.18.1 Geoteknisk vurdering  
Det er utført geotekniske grunnundersøkelser for tomten på Tverlandet. Undersøkelsen er foretatt 
av Egil Andreas Behrens i Norconsult.  

Et kort sammendrag følger: 
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«Norconsult har utført geotekniske grunnundersøkelser på en tomt på Tverlandet for Nordland 
boligbyggelag. Tomten er i dag ubebygd og det planlegges oppført en boligblokk på 2-4 etasjer pluss 
kjeller. 
Det er utført totalsondering med innboring i fjell i 5 punkt, samt tatt opp representative prøver med 
spiralbor i 4 punkt. Dybden til fjell varierer mellom 1,8 og 5,0 meter i de borede punktene. 
Løsmassene består i hovedsak av grus- og humusholdig sand over siltig leire på fjell. 
Det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale/kvikkleire på tomten.»  

5.18.2 Miljøteknisk vurdering  
Norconsult gjennomførte en miljøteknisk grunnundersøkelse av området.  

Området anses ikke som forurenset, og det stilles ikke krav til godkjent tiltaksplan for forurenset 
grunn før bygging av graving kan igangsettes. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

 6.1 Planlagt arealbruk 
I planområdet tenkes det boligformål med tilhørende parkering under bakken. Halvparten av 
tilstøtende veier inngår i planområdet.  

 

6.1.1 Reguleringsformål 
Planområdet er regulert til følgende arealformål (jf. PBL §12-5 nr. 1 – nr. 3 og § 12-6):  

 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)  
- Boligbebyggelse  

 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)  
- Kjørevei (offentlig eierform)  
- Fortau (offentlig eierform)  
- Parkeringshus/-anlegg- under grunnen (felles eierform) 

 
 Hensynssone – sikringssone (PBL § 12-6) 
- Frisikt  

Bestemmelsesområde #1 angir område for utadrettet virksomhet i form av fellesarealer i 1. etasje.  

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
I kommunedelplan for Tverlandet tettsted ble området som planområdet er en del av underlagt 
hensynssone for felles planlegging. Da denne planen ble laget var området utpekt som et 
sentrumsområde, men siden da har sentrum med vedtak om bygging av nytt handelssenter blitt 
flyttet mot Brufoten på Tverlandet.  

Mølnbakken er likevel et sentrumsområde eller et sentrumsnært område på Tverlandet i dag, selv 
om det ikke han sies å være «sentrum». I arbeidet med reguleringsplanen har kommunen pålagt 
prosjektet å ha utadrettet virksomhet i 1. etasje.  

Det er flere tomme næringsarealer i området i dag, så næring har ikke vært fremmet som et godt 
alternativ for prosjektet. Det har siden starten i arbeidet med prosjektet vært aktuelt med et 
fellesområde for beboerne i prosjektet. Dette er et program som har mindre krav til privat utførelse 
og lavere terskel for å invitere inn utenforstående, sammenliknet med boligprogram. Et overbygd 
uteareal som åpner seg mot øst, som også vil ha høyere grad av offentlig henvendelse, er også 
skissert i det planlagte prosjektet.  

I samarbeid med kommunen har vi lagd et bestemmelsesområde innenfor RPBestemmelseGrense 
(Best.omr#1) der det må legges inn utadrettet virksomhet tilknyttet boligene. Det skal være et 
innvendig fellesområde til bruk som forsamlingslokale, felles gjestehybel, behandlingsrom osv, 
og/eller; et overbygd felles uteareal til bruk som for eksempel sykkelparkering, oppholdsområde osv.  
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Utformingen bør være åpen mot omkringliggende gater/plasser, og innby til lavere terskel for 
kontakt med området rundt. Videre bør utformingen gjenspeile beboernes ønsker og behov.  

For å forsikre tilstrekkelig stort utadrettet areal i 1. etasje, er det lagt inn bestemmelse om minimum 
arealmengde gitt i prosent av tillatt BYA.  

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Det tenkes lagt til rette for en U-formet bebyggelse i planområdet. Tre lameller danner et åpent 
kvartal, med sentralt uteoppholdsareal åpent mot vest.  

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Lamellene tenkes ført opp i 2-4 etasjer. Indre byggegrenser definerer hvor det tillates bebyggelse 
opptil k+38.20. Ytre byggegrense definerer hvor det tillates bebyggelse opptil k+34.70. Nødvendig 
høyde for trappetårn, heishus og teknisk rom tillates 2,5 over tillatt gesimshøyde. Det tillates 
rekkverk på takflater inntil 1,3 meter over angitt maksimale byggehøyder.  

6.3.2 Grad av utnytting  
Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) er satt til 55% av summen av uteoppholdsareal og 
utbyggingsformål. På bakkeplan er dette fordelt på 40% BYA til boliger og 15% BYA til utadrettet 
fellesareal.  I de øvrige etasjene kan hele arealet benyttes til boliger.  

Det er tatt utgangspunkt i hvordan %-BYA er beregnet i kommuneplanens bestemmelser, som 
forutsetter at uteoppholdsareal inngår i utbyggingsformålet. I planforslaget er uteoppholdsarealet 
skilt fra utbyggingsformålet, og det er beregnet ut fra et skisseprosjekt som foreligger for 
utbyggingsområdet. Siden prosjektet ikke er ferdigprosjektert er det mulighet for at dette 
uteoppholdsarealet kan øke og minske i størrelse – i takt med prosjektet. I tillegg kan det skje andre 
endringer i prosjektet i forbindelse med videre prosjektering. Justeringer av uteoppholdsarealet 
tillates, jf. bestemmelsene. Utendørs areal avsatt til «utadrettet fellesareal» kan også inngå i 
uteoppholdsareal.  

Dette gjør også at %-BYA (den prosentvise andelen av boligdelenes fotavtrykk på utbyggingsformålet) 
blir høyere enn 55%. I planen, med utgangspunkt i uteoppholdsarealet som svarer til prosjektet som 
er skissert er ca. %-BYA 65,5 %.  

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Til sammen tenkes det etablert ca. 20 boenheter i planområdet.  
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Figur 6: Illustrasjonsplan som viser mulig utbygging med utadrettet virksomhet i 1. etasje.  Gnist 
arkitekter AS 2018.  
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Figur 7: Fugleperspektiv av mulig utbygging, Gnist arkitekter AS 2018.  

 

6.4 Sol/skygge 
Illustrasjonene nedenfor viser skyggevirkningene av planforslaget.  

 

Figur 8: 23.06 Kl. 12.00  
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Figur 9: 23.06 Kl. 15.00  

 

 

Figur 10: 23.06 Kl. 18.00  

 

Figur 11: 01.09 Kl. 12.00 
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Figur 12: 01.09 Kl. 15.00 

 

 

Figur 13: 01.09 Kl. 17.00 

 

Illustrasjonene viser at den planlagte bebyggelsen den 23. juni ikke vil kaste skygge på 
omkringliggende bebyggelse.  

1.september vil den planlagte bebyggelsen Kl. 17 nå fram til fasaden til bygningen øst for 
planområdet.  

 

6.5 Parkering 
Planlagt utbygging slik det er lagt opp til utløser krav om til sammen ca. 23 parkeringsplasser. Det 
planlegges at alle P-plasser legges under bakken.  

Det er krav om ca. 40 plasser for sykkel ifm. planlagt utbygging. Sykkelparkering tenkes løst på 
bakkenivå.  

Beregning:  
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1,2 pr boenhet over 50 m2, 2 sykler per boenhet  
0,8 pr boenhet under 50 m2, 2 sykler per boenhet  
 
1,2 x 16 = 19,2 parkeringsplasser  
0,8*4=3,2 parkeringsplasser 
Totalt: 22,4 parkeringsplasser 
20 *2=40 sykkelparkeringsplasser 
 

6.6 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

6.6.1 Vann og avløp (VA) 
Planlagt bebyggelse vil bli knyttet kommunalt vann- og avløpsnett som ligger i tilstøtende veier.  

Ved planlagt prosjekt vil ledninger på sør-østre del av tomta måtte flyttes. Det må utredes om det vil 
være behov for å flytte ledninger øst og sør på/for tomta.  

6.6.2 Energiforsyning 
Tiltakshaver samarbeider med Nordlandsnett for å sannsynligvis utbedre strømforsyning i området.   
 

6.7 Trafikkløsning 
Parkering til de nye boenhetene løses under bakken, og nedkjøring til parkering vil være fra tomtas 
sør-vestligste hjørne, med primær adkomst via Mølnbakken (nord) og (-vest). Dette er vist med 
adkomstpil på plankartet. Eksakt plassering bindes i forbindelse med rammesøknad.  

Dette er det laveste punktet i området, og vil muliggjøre kortest mulig nedkjøringsrampe. Dette er 
også gater som allerede tjener et parkeringsbehov; det er innkjørsel til parkeringsplassene til Bo- og 
servicesenteret fra Mølnbakken (nord) og (-vest).  

Halvparten av omkringliggende gater reguleres inn i planen. Det reguleres inn fortau med bredde på 
2,5 m på nordsiden av tomta langs Mølnbakken (nord), og gangfelt som kobler traseen øst-vest 
sammen, over Gjerdhaugen og Mølnbakken vest. Dette er den mest naturlige koblingen mellom øst 
og vest i området, og er en hovedforbindelse på Tverlandet. Framtidig planlegging vest for 
planområdet burde legge opp til at dette fortauet blir sammenhengende.  

Mølnbakken (sør) og forlengelsen av denne gata beholdes som i dagens situasjon. Dette er en snarvei 
til nærmeste bussholdeplass mot øst, og en viktig forbindelse til fritidstilbud på Tverlandet, mot vest.  

Det er vurdert om det er behov for å utbedre fortau mot øst, langs Gjerdhaugen. Men området er 
generelt lite trafikkert, og det er fortau på østsiden av veien. Dette er derfor ikke regulert inn i denne 
planen.  

Alle kryss og avkjørsler bør så langt det er mulig ha tilfredsstillende sikt. Hekker og busker nær veg i 
kryss og avkjørsler bør klippes slik at tilfredsstillende sikt oppnås. Parkering langs veg i nærheten 
kryss må ̊unngås. Krav til stoppsikt i boligveger med fartsgrense 30 km/t er 20 meter, og krav til 
møtesikt er 50 meter.  
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Gatelys i veger beholdes som i dagens situasjon. Det vurderes om det er nødvendig å erstatte 
lyktestolpen som nå står på tomta langs Gjerdhaugen.  

Veiene er kommunale, og eiendomsforhold beholdes som i dagens situasjon. Nytt fortau blir offentlig 
eiendom.  

 

6.8 Miljøoppfølging  
Det er ikke behov for spesiell miljøoppfølging av planen.  

 

6.9 Universell utforming  
Byggeteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for utforming av bebyggelse med tilhørende uteareal og 
atkomst  

 

6.10 Uteoppholdsareal 
Tverlandet havner i sone B i ny kommunedelplan. Det er krav om 25 m2 felles uteoppholdsareal per 
boenhet over 50 m2 og 10 m2 per enhet per boenhet under 50 m2.  
Av dette arealet skal minst 50 % være på bakkeplan. 50 % av arealet som er anlagt på lokk må være 
grønt. I tillegg er det krav til 5 m2 privat uteoppholdsareal for alle leiligheter, med minimum bredde 
på 1,5 m.  
I prosjektet planlegges 20 leiligheter. Av disse planlegges 4 under 50 m2.  
Krav til fellesuteoppholdsareal blir da:  

(16*25) + (4*10)=400 + 40 = 440 m2  

Det er lagt inn 220 m2 uteoppholdsareal i planen for å synliggjøre uteoppholdsareal i planen.  

Felles uteoppholdsareal planlegges på bakkeplan og på tak. Det planlegges lav bebyggelse mot sør 
for å sikre gode solforhold i dette arealet. I tillegg planlegges noe felles uteoppholdsareal på tak.  

Privat uteoppholdsareal er løst som innglassede balkonger i tilknytning til hver enkelt leilighet.  

 

6.11 Kollektivtilbud 
Nærmeste bussholdeplasser ligger i overkommelig gå-avstand fra planområdet. Planlagt utbygging vil 
kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk.   

 

6.12 Kulturminner 
Som det går frem av kapittel 8: Innspill til planen, har Nordland Fylkeskommune sjekket 
oppstartsmeldingen mot sine arkiver. Planene er så langt de kjenner til ikke i konflikt med 
verneverdige kulturminner.  
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6.13 Sosial infrastruktur 
Utbygging av planområdet vil ikke bli igangsatt før det er dokumentert at det er tilstrekkelig 
skolekapasitet. Dette er tatt inn i bestemmelsene.  

 

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Utarbeides i forbindelse med rammesøknad.  

 

6.15 Plan for avfallshåndtering 
Avfallshåndtering vil bli etablert i henhold til bestemmelsene i kommuneplanen. Avfallshåndtering 
tenkes løst med anlegg under bakken som tenkes plassert mot Mølnbakken (nord).  

Eksakt plassering av utstyr for avfallshåndtering skal ved søknad om rammetillatelse vises i 
situasjonsplan.  

 

6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS  
ROS-sjekklista er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som 
krever spesielle tiltak.  

 

6.17 Rekkefølgebestemmelser  
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold:  

Prosjektering:  

- Situasjonsplan 

- Uteoppholdsareal 

- Videreformidling av foreliggende dokumentasjon på grunnforhold og miljøtekniske undersøkelser 

 

Bygging:  
 
- Plan for anleggsrigg 
 
 -Plan for håndtering og deponering av masser 

 

Teknisk infrastruktur:  
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 - Plan for kommunalteknisk anlegg 

 - Energiløsning 

 - Offentlig veggrunn 

 - Avkjørsel 

 - VA-anlegg 

 
Viser til Planbestemmelser for en mer detaljert oversikt.  
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget  

7.1 Overordnede planer  
I kommunedelplanen for Tverlandet tettsted er planområdet underlagt krav om felles 
områdeplanlegging. I tillegg er det krav om publikumsrettet/forretningsmessig virksomhet i 1. etasje. 
Det er også lagt inn en gang- og sykkelvei i plankart nord og vest for tomta.  

Noe av grunnlaget for kommunedelplanen er borte i forhold til da kommunedelplanen ble laget. 
Mølnbakken ble da vurdert som sentrumskjerne, men nyere planer legger opp til at sentrum 
forflyttes eller vil ha en mer spredt karakter på Tverlandet.  

Planforslaget legger i hovedsak til rette for boligformål, men et område vil i 1. etasje båndlegges til 
utadrettet virksomhet. Det er angitt et minimum som skal benyttes til utadrettet virksomhet. Dette 
er i tråd med planen, og utviklingen på Tverlandet siden kommunedelplanen ble utarbeidet.  

Videre legges det til rette for bred gangvei nord for tomta, som burde være førende for videre 
planlegging.   

 

7.2 Landskap  
Planlagt bebyggelse vil bli godt synlig fra vei og fra omkringliggende bebyggelse, og derfor er det i 
bestemmelsene satt krav om at bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god 
arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til omgivelsene og terrenget.  

Det foreslås med prosjektet en dreining mot høyere utnyttelse i området, noe som er i tråd med 
dagens forståelse av fordelene med større tetthet - for mer kompakte tettsteder.  

Planlagt prosjekt er tilpasset forhøyning av terrenget mot nord, og lavere bebyggelse mot sør bidrar 
til gode solforhold i felles uteoppholdsareal på bakkeplan.  

 

7.3 Stedets karakter  
Omkringliggende bebyggelse er i 2-3 etasjer og er utført med skråtak, organisert i en påbegynt 
kvartalsstruktur. Mot nord er det eneboliger i tradisjonell utførelse, men plassert på høyereliggende 
terreng. Planlagt bebyggelse er sammensatt av 3 bebyggelseshøyder: 2, 3 og 4 etasjer, hvor det 
planlegges lavest bebyggelse mot nærmeste bebyggelse i sør, og høyest mot terrengforhøyning i 
Nord. Bebyggelsen vil videreføre kvartalsstrukturen, og bidra til å definere gater og omkringliggende 
byrom.  

 

7.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 
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Det er ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet. Tomt for planlagt utbygging fremstår uten 
naturverdi av vesentlig betydning eller verneverdig karakter. Planforslaget er i eksisterende sentrum 
og utenfor dyretråkk, og har liten innvirkning på naturmangfold.   

Støy og støv fra trafikk – dagens situasjon 

I dag går noe trafikk gjennom Tverlandet forbi planområdets nordside. Det er parkeringsarealer øst 
og vest for planområdet.  

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

I henhold til beskrivelse tilknyttet § 8 ovenfor, anses ikke de arealformål og tiltak som beskrevet i 
kapittel 6 å ha vesentlig risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet i området.  

Støy og støv fra trafikk 

Det antas å ville bli ytterligere trafikk til Mølnbakken som skaper mer støy, støv og økt 
klimagassutslipp når bebyggelse regulert i planen er ferdig. Dette gjelder biltrafikk til og fra nye 
boliger. Til gjengjeld vil en fortetting i Tverlandet sentrum være et positivt bidrag til utviklingen av et 
mer bærekraftig tettsted, og Tverlandet er et byutviklingsområde i Bodø kommune.   

 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Området er regulert til sentrumsformål i Kommunedelplan for Tverlandet tettsted KDP13. Det anses 
at påvirkning av økosystemet innen planforslagets avgrensning ut fra den samlede belastning vil være 
akseptabel.  

Støy og støv fra trafikk vil øke med økt trafikk i området.  

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Jamfør forurensningsloven skal forurenser betale opprydding og miljøsanering.    

 

«§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

Det er utarbeidet en miljøteknisk rapport som konkluderer med at området ikke er forurenset. På 
dette grunnlag er det ikke krav om godkjent tiltaksplan for forurenset grunn.  

Når det gjelder støy og støv antas det at eksisterende fremkomstmidler vil gå over til annen 
energikilde i et lengre perspektiv. 
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7.5 Uteområder 
Planforslaget vil medføre et nytt uteoppholdsareal på bakkenivå og på tak tilknyttet leilighetene. I 
tillegg er det regulert inn utadrettet virksomhet i deler av planens 1 . etasje. Dette vil bidra til å 
aktivisere området. Området blir også i prosjektet tilrettelagt for tilgjengelighet.  

 

7.6 Trafikkforhold 
De trafikale løsninger som er valgt er begrunnet i kapittel 6 i forhold til trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling. Det er beregnet en økning i ÅDT på ca. 70, og ingen økning av tung ÅDT.  
Dimensjonerende ÅDT for gate med 2 kjørefelt er 0 - 4000 ÅDT. En økning på 70 ÅDT i dette området 
vil derfor ikke ha relevant betydning for utforming av gatenettet.  

 

7.7 Barns interesser 
I planforslaget legges det til rette for tryggere skolevei ved at det reguleres inn fortau på nordsiden 
av planområdet. Dette vil trygge skolevei for området mellom planområdet og sentrum, som 
vurderes mest påvirket mest av planforslaget.  

Det er flere veier til skolen, og ingen av disse har sammenhengende fortau. Ved å tilrettelegge for 
fortau langs Mølnbakken nord bidrar prosjektet positivt til større trafikksikkerhet.  

Målpunktene som ellers er aktuelle for barn i området er lekeplassen sør-øst og fritidsområder vest 
for planområdet. Slik prosjektet er planlagt, vil ikke planforslaget påvirke trafikkmengden på veiene 
øst og sør for tomta.  

I dagens situasjon regnes ingen av veiene som sterkt trafikkerte. Det vurderes at barns interesser er 
ivaretatt i forslaget.  

 

7.8 Sosial infrastruktur 
Prosjektet kan supplere og dra nytte av tilbud på Bo- og servicesenteret.  

Prosjektet regnes som et positivt bidrag i nærmiljøet med egne fellesområder som kan være til nytte 
for andre brukere i området og på Tverlandet.  

I følge kommunen er skolekapasiteten på Tverlandet god nok til å tåle en økning som følge av 20 nye 
boenheter, og tilsvarende frigivelse av eneboliger på Tverlandet.  

 

7.9 ROS 
Viser til kap. 5.17 hvor risiko og sårbarhet er gjennomgått. Det er ikke i avdekket forhold i ROS-
analysen som har behov for spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet. Forhold i ROS-
analysen som følges opp: Geotekniske undersøkelser legges til grunn for prosjektering av 
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bærekonstruksjoner. Radonsperre legges. Det undersøkes om det er tilstrekkelig vannmengde og -
trykk til brannslukking.   

 

7.10 Teknisk infrastruktur 
Vannledninger må flyttes i forbindelse med prosjektet. Detaljer omkring dette vil bli nærmere 
bestemt i videre prosjektering av dette. Det samme gjelder for håndtering av overvann.  

Planforslaget kobles til eksisterende vann- og avløpsnett.  

Trafo vil måtte utbedres i prosjektet.  

 

7.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

7.12 Avveining av virkninger 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget være et positivt bidrag på 
Tverlandet. Planforslaget vil muliggjøre oppføring av ønskede boliger på Tverlandet. I tillegg til dette 
legges det til rette for fellesskapsfunksjoner på bakkeplan og utearealer som også nærmiljøet og 
andre på Tverlandet kan dra nytte av.  

Innkommende innspill er innarbeidet i planarbeidet der dette er hensiktsmessig.  
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8. Innkomne innspill 
 

Person/etat Dato Utdrag fra innspill Kommentarer 
Tor Tryggestad, 
for sameiet 
70/378 

13.06.2018 Vi som eiere av Gnr 70 Br.nr 
378, ønsker ikke 
detaljregulering av vår eiendom. 
Vi gjør samtidig oppmerksom på 
at parkeringsbehovet for 
nybygget må løses uten at vår 
private parkeringsplass inngår 
som en del av løsningen. 
Dette gjelder både beboere i 
leilighetsbygget og besøkende 
til disse. 

Reguleringen får ikke 
konsekvenser for 
omkringliggende 
parkeringsplasser.  
 
 
 
 

Statens vegvesen 20.06.2018 Statens vegvesen har ansvar for 
å sørge for at føringer i Nasjonal 
transportplan, Statlige 
planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og 
transportplanlegging, 
vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale 
arealpolitiske føringer blir 
ivaretatt i planleggingen. 
(...) 
Boligfelt, butikker og skolen er i 
helhetlige løsninger viktige 
målområder for myke 
trafikanter. Når planforslaget 
blir lagt frem til høring, vil vår 
vurdering i hovedsak være de 
trafikale konsekvenser som 
følger av tiltaket og 
trafikksikkerheten.  
 
Vi har nå følgende innspill til 
varselet om planarbeidet: 
-  Vegkryss kommunal vei/Rv80 
ligger i influensområdet til dette 
reguleringsområde.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser til SV sin egen 
trafikkanalyse i referat til 
orienteringsmøte og 
vurdering av KU vedlagt 
planen.  
 
Viser også til kap. 5.9.  
 



Side 39 av 44 

 
 
 
 
 
 
-  Det er viktig at planforslaget 
gir gode trafikale løsninger for 
myke trafikanter i området.  
 
 
 
 
-  Parkeringsplasser for tiltaket 
og den utadrettede 
virksomheten i bygget bør være 
på 
egen eiendom hvor 
leilighetsbygget m.m. blir 
oppført.  
 
 
 
 
-  Avkjørsel fra kommunal vei til 
eiendommen må bli utformet 
på en trafikksikker måte. Det 
bør være snuplass for kjøretøy 
inne på berørte eiendommer, 
og at de lokale veier ikke blir 
brukt som snuområde.  

Vi vurderer at planen ikke 
utløser behov for mer 
utredning.   
 
 
Viser til kap. 6.7. Det 
opparbeides fortau og 
gangfelt på nordsiden av 
planområdet.  
 
 
 
Viser til kap. 6.7. 
Reguleringen får ikke 
konsekvenser for 
omkringliggende 
parkeringsplasser. Eventuell 
parkering for utadrettet 
virksomhet anlegges på egen 
eiendom.  
 
 
 
Avkjørsel/rampe er 
prosjektert etter: Krav til 
utforming av avkjørsler 
Statens vegvesen–side 
122/123, kap. E.1.4.1/E.1.4.2 i 
N100.  
  
Det er ikke lagt opp til å snu 
inne i parkeringskjeller.  

Alf Arntzen, for 
Mølnbakken 
borettslag 

25.06.2018 Mølnbakken Borettslag har 
avtale med Bodø kommune om 
å disponere 7 P-plasser som vist 
på skissen. Arealet er 
oppmerket og skiltet for 
borettslagets regning, og vi ber 
om at plassene blir opprettholdt 
i reguleringsplanen.  
 

Reguleringen får ikke 
konsekvenser for 
omkringliggende 
parkeringsplasser.  
 
 
 
 

Fylkesmannen i 
Nordland 

27.06.2018 (...) konsekvenser for barn og 
unge må vurderes, og hensynet 
til barn og unges 
oppvekstsvilkår skal ivaretas.  
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(...) 
 
(...) barns aksjonsradius er 
begrenset er tilgjengelighet og 
gode atkomstmuligheter til 
arealer og anlegg for daglig 
fysisk aktivitet og friluftsliv i 
nærmiljøet er særdeles viktig. Vi 
tenker her på at arealene skal 
nås til fots og eller på sykkel.  

 
 
 
Viser til kap. 6.2 og 6.10: Det 
opparbeides fellesarealer inne 
og ute. Viser til kap 6.5 og 
6.7: Parkering legges under 
bakken, og nedkjøring krysser 
ikke viktige ferdselsårer for 
barn. Gangforbindelser til 
lekeplass og vest for området 
er uendret. Viser til kap. 7.7:   
Bredt fortau anlegges og 
adkomst til boliger tilpasses 
tilkomst til fots og på sykkel.  
 
 
 
 

Per Allan 
Stenberg, for 
Tverlandet 
Legesenter AS 

28.06.2018 Parkering 
I dag er den kommunale 
parkeringsplassen på nordøst 
siden av Tryggestadgården full 
på dagtid. 
Parkeringsplassen på 
sørvestsiden er så vidt vi vet 
privat, tilhørende 
Tryggestadgården og dens 
deleiere. 
Vi frykter at det vil bli press på 
sistnevnte parkeringsplass fra 
det planlagte leilighetsbygget 
hvor det er 28 leiligheter.  
 
Høyden 
Vi etterspør hva 
reguleringsplanen sier om antall 
etasjer i området. I dag er det 2 
1/2 etg Max i området. 
Ett bygg med slik høye vil bryte 
med omkringliggende 
bebyggelse.  
 
 
 

 
Reguleringen får ikke 
konsekvenser for 
omkringliggende 
parkeringsplasser. Parkering 
for leilighetsbygg løses på 
egen tomt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se plankart. Maks høyde er k+ 
38.20 og k+ 34.70.  
 
Se kap. 5.3, 6.3 og 7.3.   
 
Bygningshøyde må ses i 
sammenheng med behov for 
økt tetthet i bebyggelse og i 
sentrumsområder.   
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Innsyn 
Både Tverlandet legesenter og 
tannklinikken har 
kontor/behandlingsrom med 
vindu vendt mot det foreslåtte 
bygget. 
I dag har vi innsynsvern i halv 
vindushøyde, det gjør at dagslys 
slipper inn. 
Vi frykter at det vil bli 
problematisk innsyn fra det 
foreslåtte bygget og at vi kan bli 
nødt til å ha innsynsvern i full 
vindushøyde noe som vil 
redusere dagslyset i lokalene 
betraktelig.  
På denne bakgrunn protesterer 
vi mot oppføringen av bygget. 

 
Tverlandet legesenter og 
tannklinikk har kontor på 
andre siden av 
parkeringsplassen mot øst. 
Fasaden til kontorarealene 
for legesenteret ligger med 
god avstand fra 
boligprosjektet, ca. 30 meter. 
Vi tror derfor ikke at innsynet 
vil bli vesentlig dårligere.  
 
Kontorarealene ligger i et 
sentrumsområde, og det må 
påberegnes noe innsyn i 
områder som har god 
beliggenhet, og er attraktive 
til for eksempel boligformål 
for eldre.  
 
Eventuelt innsyn kan tas 
midlertidig med persienner / 
gardiner, - når det er behov 
for det.   

Nordland 
Fylkeskommune 

06.07.2018 (...) 
Så langt fylkeskommunen kan 
se, er dette tiltaket ikke i strid 
med regional politikk slik det 
blant annet går fram av de 
arealpolitiske retningslinjene i 
Fylkesplan for Nordland.  
(...) 
Men viser til:  
 
 e) Det skal legges vekt på høy 
estetisk og arkitektonisk kvalitet 
ved planlegging og utforming av 
fysiske tiltak. 
 
q) Uteområdene skal i størst 
mulig grad sikres en design med 
universell utforming.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tas til følge, jf. 
bestemmelsene.  
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På generelt grunnlag vil 
fylkeskommunen bemerke at:  
- Det bør tas hensyn til 

fremtidige klimaendringer i 
planlegging og utbygging. 
Dette er spesielt viktig ved 
utbygging, plassering og 
dimensjonering av viktig 
infrastruktur. Det skal 
legges vekt på sårbarhet for 
klimaendringer i 
kommunenes ROS-
analyser.  

- Nasjonal politikk pålegger 
kommunen å legge til rette 
for alle grupper. 
Interessene til personer 
med funksjonsnedsettelser 
må ivaretas.  

- Fylkeskommunen ber om 
at bygninger og tiltak 
oppføres med tanke på 
fremtidige klimaendringer, 
reduksjon av energibehov 
og utslipp av klimagasser. 
Alternative energikilder bør 
alltid vurderes.  

- Barn og unge må ivaretas i 
planleggingen. Sikker 
skolevei, samt god tilgang 
til lekearealer og andre 
uteområder er viktige 
hensyn.  

- Planprosessen skal legge 
opp til medvirkning i tråd 
med bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven. Det vil si 
at berørte parter i området 
må trekkes aktivt inn i 
prosessen.  

- Vi viser til 
naturmangfoldlovens § 7 
som gir prinsipper for 
hvordan offentlige 

 
- Dette vurderes i 

prosjektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prosjekteres i henhold til 

TEK. Beboere i dette 
prosjektet krever full 
tilgjengelighet.  

 
 
 
- Dette vurderes i 

prosjektet.  
 
 
 
 
 
 
 
- Se kap. 6.7.  

 
 
 
 
 
 
- Se kap. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
- Det er vurdert at 

planforslaget ikke har 
konsekvenser for 
Naturmangfoldet.   
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beslutninger skal tas, jf. 
naturmangfoldloven §§ 8 – 
12.  

 

Kulturminnefaglig 

Vi har sjekket 
oppstartsmeldingen mot våre 
arkiver. Så langt vi kjenner til, er 
planene ikke i konflikt med 
verneverdige kulturminner.  

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat, 
NVE 

05.06.2018 Ved oppstart av planarbeidet 
anbefaler vi å bruke følgende 
veileder og verktøy: 
- NVEs karttjenester viser 

informasjon om flom- og 
skredfare, vassdrag og 
energianlegg. 

- NVEs veileder 2/2017 
Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen 
NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver 
hvordan interessene bør 
ivaretas i planen, slik at en 
unngår innsigelse. 

- NVEs retningslinje 2/2011 
Flaum- og skredfare i 
arealplanar beskriver hvilke 
flom- og skredprosesser 
som kan utgjøre fare, og 
hvordan disse farene bør 
utredes og innarbeides i 
planen. 

- NVEs sjekkliste for 
reguleringsplan er et nyttig 
verktøy, for å sikre at alle 
relevante saksområder er 
vurdert og godt nok 
dokumentert.  

 

 
 
 
Karttjenester viser:  
- Planområdet ligger 

utenfor 
aktsomhetsområde for 
flom og skred.  

- Det er ikke vassdrag i 
eller i nærhet til 
området.  

- Det er elveløp på tomta, 
og dette sammenfaller 
med rør. Dette ivaretas i 
det videre arbeidet med 
prosjektet.  

- Energianlegg – Kontakt 
med Nordlandsnett. 
Følges opp.  

 
Se kap. 5.18.1 Geoteknisk 
vurdering og kap.  
5.18.2 Miljøteknisk vurdering.   
 
- Sjekklisten er 

gjennomgått.  
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