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Sluttbehandling av detaljregulering for Innerdammen, Støver
Bystyrets behandling i møte den 12.06.2019:
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Innerdammen, Støver, slik den er vist på plankart med
plan id 2016002, sist revidert 29.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse datert 06.05.19.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 29.05.2019:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Komite for plan, nøring og miljøs innstilling:

Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Innerdammen, Støver, slik den er vist på plankart med
plan id 2016002, sist revidert 29.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse datert 06.05.19.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bodø eldreråds behandling i møte den 27.05.2019:
Votering:
Enstemmig vedtatt

Eldrerådets uttalelse:
Rådet støtter rådmannens innstilling.

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 23.05.2019:
Votering:
Enstemmig vedtatt

Uttalelse:
Råd for funksjonshemmede har ingen merknader til rådmannens innstilling.

Rådmannens forslag til innstilling
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Innerdammen, Støver, slik den er vist på plankart med
plan id 2016002, sist revidert 29.04.19, med tilhørende reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse datert 06.05.19.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Sammendrag
Formålet med planforslaget er detaljregulering til boligbebyggelse med tilhørende
uteoppholdsareal og parkering. Det legges til rette for to bygninger med boliger i 2 etasjer, og med
totalt 28 små leiligheter. Boligbebyggelse i området har vært vurdert av komité for plan, næring og
miljø i møte den 06.03.2014, og i møte 29.08.2018. I siste møte ble det vedtatt at planforslaget må
reduseres til maksimalt 30 boenheter, og at boligene må tilpasses eksisterende bygningstyper i
nabolaget. Tiltakshaver er Arbitrasje AS og planlegger er Romerike arkitekter.
Planforslaget er nå omarbeidet i tråd med vedtaket. Området er i dag regulert til "Offentlig
trafikkområde-Riksveitrasé", i reguleringsplan 'Støver øst og Støver vest' vedtatt 10.02.2000.
Veitraséen vil ved eventuell anleggelse gå i tunnel under deler av planområdet.
Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, med frist 23.mars. Det er
kommet inn 12 uttalelser.

Flere av uttalelsene omhandlet følgende tema:
-

Parkeringssituasjonen i området
Bruken av to parkeringsplasser som skal tilbys til nåværende beboere
Støy- og sikringsskjerm: plassering og vedlikehold
Fare for forurensning i Futelva
Vanntrykk i området
Trafikk og trafikksikkerhet, spesielt med tanke på skolevei i anleggsfasen.
Boligtyper

Det er gjort mindre endringer i planforslaget etter utlegging til høring og offentlig ettersyn.
Endringene vurderes ikke å kreve ny høring, og er tatt inn i det endelige planforslaget.
Planen anbefales vedtatt.

Saksopplysninger
Hensikten med planen er å legge til rette for 28 leiligheter i to etasjer ved Innerdammen på Støver.
Bakgrunnen for detaljreguleringen er blant annet at eksisterende reguleringsplan for området er
utdatert. Området er i dag regulert til "Offentlig trafikkområde-Riksveitrasé", " i reguleringsplan
'Støver øst og Støver vest' vedtatt 10.02.2000. Veitraséen vil ved eventuell anleggelse gå i tunnel
under deler av planområdet. Boligbebyggelse i området har vært vurdert av komité for plan,
næring og miljø i møte den 06.03.2014, og i møte 29.08.2018. I møte 29.08.2018 ble det vedtatt at
planforslaget må reduseres til maksimalt 30 boenheter, og at boligene må tilpasses eksisterende
bygningstyper i nabolaget.
Tiltakshaver er Arbitrasje AS og planlegger er Romerike arkitekter.

Planområdet markert med rødt.

Planstatus
I Kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg. Gjeldende reguleringsplan
for området er reguleringsplan for Støver øst og Støver vest, vedtatt 10.02.2000. Planen regulerer
området til «offentlig trafikkområde – riksveitrasé». Veitraséen som var tiltenkt er ikke lenger
aktuell og vil ved eventuell anleggelse gå i tunnel under deler av planområdet. Området ligger
innenfor 30 metersonen for jernbanen hvor bebyggelse og tiltak ikke skal anlegges nærmere enn
30 meter fra midten av jernbanesporet. Bane Nor har signalisert at de er usikre på om området
skal benyttes som krysningsspor, men har ved brev av 09.03.2018 tillatt at manøvreringsareal kan
etableres innenfor 30-metersgrensen.
Komite for plan, næring og miljø fattet følgende prinsippvedtak i møte den 06.03.2014 PS 14/13:
«PNM finner at det kan fremmes forslag om detaljregulering for en vesentlig mindre utbygging
enn det som fremkommer i saken. Ny bebyggelse må tilpasses øvrig bebyggelse i området»
Forslaget som forelå saken til prinsippvedtaket var en boligbebyggelse med ca. 50 boenheter i 2-3
etasjer (se prinsippskisse i figur under).

Prinsippskisse for tiltenkt bebyggelse ved prinsippavklaring i 2014
Det var usikkerhet rundt tolkingen av vedtaket i prinsippsaken og vedtak om utlegging til offentlig
ettersyn ble derfor forelagt komitéen. Komite for plan, næring og miljø vedtok følgende i møte
den 29.08.2018 PS 18/43: «Komite for plan, næring og miljø vedtar følgende føring for utleggelse
av forslag til detaljreguleringsplan for Innerdammen, Støver planID 2016002 til høring og offentlig
ettersyn: Planforslaget må reduseres med antall boenheter til maksimalt 30 og tilpasses
eksisterende bygningstyper i nabolaget» Forslaget som forelå saken var blokkbebyggelse med
boliger over tre etasjer, fordelt på to bygg. Se prinsippskisse nedenfor.

Prinsippskisse viser forslaget som ble vedtatt at skulle omarbeides før utlegging til offentlig
ettersyn.
Planforslaget
Planområdet reguleres i hovedsak til konsentrert småhusbebyggelse, uteoppholdsareal, friområde
og parkering. Store deler av planområdet har hensynssone med særlig krav til infrastruktur på
grunn av 30-meterssonen fra jernbanen. Det er planlagt 28 leiligheter, fordelt på to bygg. Boligene
er planlagt i to etasjer med en maks mønehøyde på 8,5 meter. 14 leiligheter er under 50 m2 og 14
er under 25 m2. Renovasjon løses med nedgravde kontainere innenfor planområdet. Parkering
løses på bakken. Området langs Futelva reguleres til friområde hvor eksisterende vegetasjon skal
opprettholdes. BK1 plasseres på vestsiden av innkjøringsveien hvor eksisterende nabobebyggelse
ligger med større avstand fra planområdet. BK2 vil ligge mellom eksisterende lekeplass mot øst og
jernbanen mot nord men på nordsiden av eksisterende nabobebyggelse. Planforslaget oppfyller

krav til uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel. Uteoppholdsarealet ligger mellom de to nye
byggene og ved de eksisterende bygningene.

Plankart.

Bygningene vises i 3d- illustrasjoner i vedlegg. Prinsippskissen over viser hvor byggene er tenkt
plassert. Bebyggelsen skal følge byggegrenser i plankartet. Bildene under viser snittet til
bygningene. Her vises forholdet til den eksisterende bebyggelsen.

Oppriss av BK1 sett fra syd

Oppriss av BK2 sett fra eksisterende lekeplass
Planforslaget oppfyller parkeringskrav i kommuneplanens arealdel. I forbindelse med at den
regulerte turvegen i nytt planforslag blir adkomstvei, vil det være 1 parkeringsplass som kommer i
konflikt med denne. Det legges opp til 2 nye parkeringsplasser inne på planområdet som
erstatning for tapt plass og som får adkomst fra naboeiendom. Planområdet har sin adkomst via
Innerdammen. Dette er en blindvei med sløyfe og har derfor ingen gjennomgangstrafikk. I henhold
til Vegvesenets håndbok N100 Veg- og gateutforming vil eksisterende vei ha god kapasitet til å ta
trafikken fra beboerne innenfor området, selv med foreslått utbygging. Det er en mye brukt
skolevei som går forbi planområdet.
All bebyggelse i området har sin adkomst fra riksveien via krysset Rv 80 x Støverveien. Det er
gjennomført trafikkanalyse som konkluderer med at det i fremtiden vil bli kapasitetsproblemer i
dette krysset uavhengig av utbyggingen i planforslaget. Foreløpige vurderinger viser at en
ombygging av krysset til eksempelvis rundkjøring med to sirkulasjonsfelter vil kunne løse
problemene med trafikkavviklingen i fremtiden. Økningen i trafikk på grunn av planforslaget vil
være marginal for trafikkavviklingen i krysset Rv 80 x Støverveien.
Støy
Det er gjort støyutredning for planlagt bebyggelse. Beregningene viser at planområdet ligger i gul
støysone fra jernbanetrafikk og det vil være behov for tiltak for å oppnå tilfredsstillende nivåer for
innvendig og utvendige områder. For å oppnå tilfredsstillende støynivå på uteareal på bakkeplan
samt utenfor støyfølsomme rom, skal det settes opp en støyskjerm langs jernbanetraseen. Det er
rekkefølgekrav på opparbeiding av støy- og sikringsskjerm.
Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Krav om konsekvensutredning er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger og det er konkludert
med at detaljreguleringen ikke vil falle inn under forskriftens § 6 - planer som alltid skal
konsekvensutredes, da den ikke faller inn under tiltak i vedlegg I. Tiltaket vil være i tråd med
overordnet plan.
Detaljreguleringen faller heller ikke inn under forskriftens § 8 – planer som skal konsekvensutredes
hvis de kan få vesentlige virkinger for miljø og samfunn, siden planen ikke faller inn under noen av
punktene i vedlegg II.
Temaer og konsekvenser av planforslaget fremkommer av planbeskrivelsen.
Forhold til prinsippvedtak
Hele argumentasjonen for planforslaget, knyttet til prinsippvedtaket, er tilgjengelig i planbeskrivelsens
kapittel 6. Under presenteres et knippe av de viktigste momentene (utdrag fra planbeskrivelsen).
Forslaget som ble forelagt PNM i første runde var på 50 boligenheter og med en plassering og
utforming av bygg som påvirket eksisterende bebyggelse i langt større grad enn det nye planforslaget.
Det nye forslaget har blitt ytterligere redusert, fra 36 til 30 boenheter, etter vedtaket i PNM 29.08.18.
Bebyggelsen i første forslag var langstrakt og nesten sammenhengende langs med grensen mot
eksisterende bebyggelse. Inntrykket ble kompakt og stjal mye ’luft’ rundt den eksisterende situasjonen
og lite av den eksisterende grønne vegetasjonen mot jernbanen ble beholdt. Med 50 boenheter og krav
om 70 p-plasser er tidligere forslag langt mer plasskrevende, enn ny bebyggelse på 30 mindre
boenheter som til sammen krever godt under en tredjedel av parkeringsplassene.

Nytt forslag har langt færre enheter og bebyggelse som er posisjonert slik at eksisterende bebyggelse
vil bli berørt i langt mindre grad. Den nye bebyggelsen er lagt til siden for eksisterende bebyggelse som
ligger i tomtegrensen, slik at de fremdeles i stor grad vil beholde det luftige arealet rundt sitt bygg.
For eksisterende bygg lenger vest kommer eksisterende parkeringsplass i tillegg til avstand til
tomtegrensen, slik at det her også vil være grei avstand til den nye bebyggelsen.
Det ble presisert i forrige planforslag at den grønne sonen mellom jernbanen og bebyggelsen burde
opprettholdes da dette er en kvalitet ved å bo så nære jernbanen.
Det nye forslaget har lagt bebyggelse og parkeringsareal med en avstand på 30 meter fra jernbanens
midtlinje. Dette medfører at arealet mot jernbanen kan beholde sitt grønne utgangspunkt, og det er
kun det aller nødvendigste av areal som er benyttet til bebyggelse.
Første forslag hadde med arealet øst for lekeplassen i sin utnyttelse, et areal det ble bemerket var i
bruk som bl.a. akeareal på vinteren. Det ble også bemerket at uteoppholdsareal for midtre boligrekke
ville bli skyggefull, parkeringsarealet opptok mye plass samt at lekearealet var uheldig plassert da den
var lagt inn mot gjerde mot jernbanen. Ny plan har ikke med areal øst for lekeplass slik at det kun er en
mindre, begrenset del som berører bakkearealet og akebakke kan fremdeles benyttes.

Planprosess
Oppstartsmøtet ble avholdt 26.1.2016. Det ble varslet om oppstart av planarbeidet den 23.2.2016.
Komite for plan, næring og miljø vedtok følgende i møte den 29.08.2018 PS 18/43: «Komite for
plan, næring og miljø vedtar følgende føring for utleggelse av forslag til detaljreguleringsplan for
Innerdammen, Støver planID 2016002 til høring og offentlig ettersyn: Planforslaget må reduseres
med antall boenheter til maksimalt 30 og tilpasses eksisterende bygningstyper i nabolaget»
Byplansjefen vedtok 5.februar 2019 etter delegert myndighet at planforslaget kunne legges ut til
offentlig ettersyn og sende det til høring. Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn og høring
i tiden 9.februar til 23.mars. Det er kommet inn 12 uttalelser til saken. I den ene uttalelsen er det
lagt ved 82 underskrifter fra beboere i området, men disse er datert til 2016. Denne uttalelsen er
nesten lik innspillet som ble sendt inn ved oppstartsvarslingen. Uttalelsene er referert og
kommentert under Vurderinger. Det er kommet et brev etter fristen. Brevet er skrevet av Lars-Erik
Simonsen, på vegne av Mørkvedmarka skole og FAU. Uttalelsen omhandler trafikksikkerheten på
skoleveien gjennom Innerdammen og til Mørkvedmarka skole.
Åpent møte i forbindelse med høring ble avholdt 28.februar 2019. Referat fra møtet er vedlagt
saken.
Endringer i planforslaget etter høring:
-

-

§ 2.9: lagt til «Tiltaksplanen må også vise hvordan det tas hensyn til det biomarine livet i Futelva.»
og «Eksisterende skolevei/snarvei skal opprettholdes gjennom anleggsperioden, og det skal
redegjøres for trafikksikker skolevei.»
§ 2.10: lagt til «Overvann/drenering skal håndteres på en slik måte at tiltaket ikke fører til skader
eller ulemper for jernbanen.»
§ 7.3: lagt til «Bruksrett for parkeringsplasser i f_P2 skal være tinglyst til naboeiendom gnr/bnr
55/70»
§ 5.1.1: lagt til «Plassering avgjøres i samråd med Bane Nor.»
I plankart: Parkeringsplasser f_P2 er flyttet nærmere innkjørsel for å hindre konflikt med
eksisterende p-plasser.

Oppsummering av uttalelser med kommentarer
Uttalelser

Kommentarer

1. Bane Nor

Planområdet ligger nær jernbanen, og
byggegrense er satt til 30 meter fra
sporet. Manøvreringsareal til parkering
planlegges etablert 25 meter fra sporet.
Det vises til brev fra Bane NOR datert
09.03.2018, hvor Bane NOR vurderer at
vi kan tillate manøvreringsarealet
innenfor 30-metersgrensen. I denne
sammenheng viser Bane NOR til
jernbanelovens
§ 10 som angir at det ikke er tillatt å
utføre tiltak nærmere jernbanen enn 30
meter fra nærmeste spors midtlinje,
uten særskilt tillatelse fra Bane NOR.
Minner om at støy- og sikringsskjerm er
søknadspliktig etter jernbanelovens §
10.

Vedlikehold av støyskjermen påligger
bygningseier og ikke Bane NOR.
Forutsetter at overvann/drenering
håndteres på en slik måte at tiltaket
ikke fører til skader eller ulemper for
jernbanen.
2. Fylkesmannen i Planområdet ligger i gul sone for støy
Nordland
fra jernbane.
Utearealer på bakkenivå vil få
tilfredsstillende støynivå dersom det
bygges en ca. 200 m lang støyskjerm
langs jernbanen med høyde ca. 2,5 m
over terreng. Punktberegninger på
foreslåtte bygninger viser støynivå 58
dB LDEN eller lavere på i alle fire
etasjene med skjermingstiltak.
Bygningene vil også få stille side mot
sør. Planbestemmelsene § 2.1. setter
krav om at tiltak for støyskjerming skal
ferdigstilles før det kan gis
brukstillatelse. Av § 5.1.1 fremgår at
støyskjermingsvegg og gjerde mot
jernbanen tillates oppført på f_F1.
Støyskjermen er ikke vist på plankartet.
Fylkesmannen anmoder om å regulere
inn støyskjerm på plankartet i samsvar
med støyutredningens forutsetninger.
Bestemmelsene bør også angi
skjermenes høyde og utførelse.
3. Nordland
NFK mener planforslaget ivaretar
fylkeskommune muligheter for uteopphold og lek, og

Tas til orientering.

Tas til orientering.
Håndteres i VA-plan. I
bestemmelse 2.10 om
tekniske anlegg er det lagt
til at overvann/drenering
skal håndteres på en slik
måte at tiltaket ikke fører
til skader eller ulemper for
jernbanen.

Plasseres i f_F1 og i
samråd med Bane Nor.
Plassering avgjøres ved
prosjektering.
Dokumentasjon på at
støykravene oppfylles
kreves ved prosjektering,
og er sikret gjennom
rekkefølgebestemmelsene.
Tas til orientering.

4. Statens
vegvesen

5. Jan Hagenes,
Innerdammen
16

forholdet til friluftslivsområdene på en
tilfredsstillende måte. Innerdammen
lekeplass vil bli nedbygd, men erstattes
av nytt lekeareal i planområdet.
Bestemmelsene sikrer at det
opparbeides felles lekeplasser med
hovedvekt på mindre barn og lekeutstyr
tilpasset aldersgruppen. Forholdet er
også ivaretatt i
rekkefølgebestemmelser. Planen er ikke
i strid med vesentlige regionale
interesser slik det fremgår av bl.a.
Fylkesplan for Nordland, kapittel 8.
Arealpolitikk i Nordland.
Ikke i konflikt med kjente verneverdige
kulturminner. Alle kulturminner er
imidlertid ikke registrert. NFK er tilfreds
med at tiltakshavers aktsomhets- og
meldeplikt etter kulturminneloven er
omtalt i planbestemmelsene.
Ved funn av gamle kulturspor under
markarbeid, skal NFK og Sametinget
varsles; politiet skal bare varsles ved
funn av menneskelige levninger.
Tidligere vegtrase for fremtidig rv. 80
gjennom området er ikke lenger aktuell,
da det er vedtatt riksvegtrase i tunnel
forbi Støver. Har ingen merknader til
reguleringsplanen.
Uttalelsen omhandler eiendomssalg.
Jordet mellom R50 og jernbanen var eid
av Ole Julius Støver, og ble solgt til
Støver Boligpark AS for utbygging av
boliger/hus med plass for parkering. Fra
ca. slutten av 90-tallet og utover 4-5 år
ble det bygd boliger, og området ble
ferdigstilt. Eierne i sameiene kjøpte og
betalte for boliger med parkeringsareal.
På samme tid ble vei og grøntareal i
"rundkjøring" overtatt av Bodø
kommune.
Støver Boligpark AS 23. februar 2016,
over 10 år etter at det ble ferdigstilt og
solgt til beboerne, solgte videre arealet
til to av beboernes parkeringsplasser,
som brukes som gjesteparkering.
Det tenkes det å legge de to p-plassene
inne på det nye utbyggingsarealet, noe
som kan oppfattes av de nye beboerne

Tas til orientering.

I
rekkefølgebestemmelsene
er det lagt til at bruksrett
for p-plasser skal være
tinglyst på eiendommen
før det gis brukstillatelse.
Det vil sikre at dagens
beboere vil ha rettigheter
til å parkere på området.

som deres parkeringsplasser. For
dagens beboere vil det medføre
betydelig ulempe. Det stilles spørsmål
til hvilken myndighet Støver Boligpark
AS har til å legge to av p-plassene på
annen manns grunn.
Ønsker Bodø kommunes syn på denne
fremgangsmåten.
Mener det nye utbyggingsområdet har
for få p-plasser. Beboerne har allerede
problemer med parkering.
Ønsker avklaring på hvem som er
aktørene i Støver boligpark AS, og om
det er sørget for en tinglysing av
eiendomsoverdragelser til sameiene.
Evt om forbehold i tinglysingen.
Spør om Støver boligpark disponerer
sameiets p-plasser og om de har ansvar
for tilstrekkelig med parkering til
eksisterende boliger.
Adkomst:
Innkjøring til området kan tas 50 m fra
Bindestreken. Usikkert om det er
regulert til lekeplass, men Støver
boligpark har solgt dette arealet.
Det trenger ikke være gjennomkjøring
over nåværende parkeringsplasser. Da
unngår en farene med økt trafikk i
Innerdammen.

6. Kurt-Olav
Rengård
Kristensen

Ber kommunen om å dra på befaring i
området.
Trafikale forhold under byggeperioden
Er bekymret for anleggskjøretøy i
skolevei.
Veier fra Bindestreken til Innerdammen
er under standard bredde, målt til 4.9
m. Vei for smal til at to biler kan møtes
på vinterstid.
Innkjøring til boligfeltet kan ikke ligge
der det er foreslått.
Gjennomgangstrafikk på skolevei
innerst i en blindvei.
Trafikale forhold etter byggeperioden
Innerdammen er adgang til gangveien
til Futelva /Mørkved som benyttes av
myke trafikanter på Støver, dvs. bl.a.
skole-/barnehagebarn og studenter som

Tiltaket er i tråd med
parkeringskrav i
kommuneplanens
arealdel, og derfor er det
ikke lagt inn flere p-plasser
i planområdet.
Privatrettslige forhold må
avklares mellom partene,
og er ikke tema i planen.
Eksisterende p-plasser
tilhører dagens beboere.
Området som skal brukes
som avkjørsel er eid av Ole
Støver. Denne er regulert
til turvei.
Den ene p-plassen som vil
forsvinne erstattes med to
p-plasser i planområdet og
tinglyses til sameiet.
Alternativ adkomst er
vurdert i planprosessen.
Denne alternative
adkomstmuligheten ligger
inntil p-plasser og
lekeplass. For å ta færrest
mulig p-plasser er
foreslåtte adkomst vurdert
som en god løsning.
Plankart er endret mtp.
terreng inn mot p-plasser.
Trafikale forhold
Alternativ skolevei er tatt
ut i planforslaget på
bakgrunn av krevende
terreng. Det er lagt inn
krav i planens
bestemmelser om at
eksisterende
skolevei/snarvei skal
opprettholdes gjennom
anleggsperioden. Dette
skal gjennomføres på en
trafikksikker måte, og skal
dokumenteres i
ulempeplan.

går eller sykler til Mørkved/Bjørndalslia.
Hovedadkomst til Futelva. Innkjøring til
planlagt omregulert område vil gå
direkte gjennom denne veien, i
rundkjøringen.
Etterspør hensyn til myke trafikanter
siden tiltaket medfører økt trafikk.
Det er i forslaget tegnet inn skolevei
langs flomvollen til Futelva for å komme
inn i elveparken. Denne stien er ikke
fremkommelig om vinteren. Den er
belagt med is og man må nesten krype
der for å komme frem.
Utforming av ny bebyggelse
Byggene som vist på tegningen passer
ikke inn i bebyggelsen i området. Det er
saltak på alle bygg i området. Dette må
også gjennomføres på evt ny
bebyggelse. Familieboliger 4-5 roms
enheter hadde passet i området. 5-6
stykker hadde vært mer i tråd med
områdets karakter og arkitektur.

Innerdammen er en intern
adkomstvei og har ikke
gjennomgangstrafikk. Den
er ikke del av et
overordnet trafikknett.
Ut fra antall boenheter
som benytter veien er
årsdøgnstrafikk under 500,
også etter tenkt utbygging.
Generell anbefalt
minimumsbredde for
kjørebanen i gater ifølge
vegvesenets håndbok 4, 5
meter, mellom kantstein.
Denne bredden er på
omkring 5 meter i
Innerdammen. I boliggater
slik som i Innerdammen
anbefales bredde på 3,54,5 meter. Det vil si at
bredden i Innerdammen
tåler en økt trafikk, da
bredden er godt innenfor
Infrastruktur
standarden.
Etterspør plan for vann og avløp. Vil
Når det gjelder skolevei så
kreve omfattende gravearbeid midt i
er det for veier med
område for myke trafikanter.
årsdøgnstrafikk høyere
Ber om dokumentasjon på at
enn 1000 krav om egne
avløpsnettet i området er dimensjonert anlegg for gående og
for skisserte 28 nye boenheter.
syklende. Trafikkmengden
Vanntrykk
ut fra planområdet vil
Vanntrykket er per dags dato i
være lav, og situasjonen er
grenseland for hva som er
oversiktlig. Det er ikke krav
krav/anbefaling fra Bodø kommune. Det om tiltak ved så lave
be som dokumentasjon på hvordan
trafikkmengder.
vanntrykket i området skal
Utforming av bebyggelse
opprettholdes.
Planen ble justert i en
Parkering
tidligere fase etter vedtak
Utfordrende parkeringsforhold i
om tilpasning til
området. For få plasser. Noen p-plasser nabobebyggelse.
vil forsvinne ved rundkjøringen.
Bygningene vil være i
Mener det ikke er plass til de p-plassene samme høyde som
som er tegnet inn i illustrasjonsplaner.
eksisterende bebyggelse
Regner med at eiendomsretten til disse og takformen er gitt et
plassene overføres vederlagsfritt til
varierende uttrykk med en
SAMEIET UNGBO 2 STØVER VEST.
blanding av flatt tak og
Ønsker svar på om utbygger kan grave i saltak. Dette vurderes til å
den delen av innkjøringen som ifølge
være i tråd med
kartverket tilhører sameiet.
bebyggelsen i området.

Renovasjon
Renovasjonsanlegget er planlagt
omtrent midt i soveromsvinduet til
Innerdammen 31. Anlegget må flyttes
på andre siden av innkjøringen.
Eiendomsgrenser
Grensen mellom Støver Ungbo2 Gnr 55
Bnr 70 og 55/4 ligger under deler av
eksisterende bebyggelse. Antagelig
etter en feil fra den utbyggeren som i
sin tid satt opp disse byggene. Ønsker
svar på om denne grensen burde vært
flyttet 1-2 meter inn på 55/4, og om
beboerne har hevd på den delen
byggene står på.
Forurensning:
Bekymret for avrenning til den
lakseførende Futelva fra maskiner,
utstyr og forurenset snø.
Det er sagt at all snødeponering fra
feltet skal skje inne på eget område. I
dag er det et snødeponi for hele
innerdammen i rundkjøringen. Det er
ikke plass til å deponere mer snø der og
med deponi inne på eget område er det
kun i enden mot Futelva det er mulig
deponere. Det vil si stor risiko for
avrenning av salt og andre metaller ut i
elven.

7. Cilje Helen
Samuelsen
8. Kevin B.
Kjeldsrud

Likelydende uttalelse som den over (fra
Kurt Olav Rengård Kristensen)
Etterspør hvilke tiltak som kan gjøres
for å unngå at nye beboere tar snarvei
fra sine leiligheter forbi nåværende
bebyggelse (Innerdammen 43). Mener

Infrastruktur og vanntrykk
Plan for vann og avløp skal
godkjennes av Byteknikk,
og denne skal utarbeides
ved byggesøknad. Da må
det også dokumenteres
tilstrekkelig vanntrykk for
området.
Parkering
Parkeringsplass som
forsvinner i forbindelse
med adkomst vil erstattes
inne i planområdet.
Bruksrett skal tinglyses til
dagens beboere. Det kan
ikke gjennomføres inngrep
på naboeiendom uten
eiers samtykke.
Renovasjon
Avstanden til
renovasjonsanlegg er på
15- 20 meter. Anses som
tilstrekkelig.
Eiendomsforhold
Privatrettslige forhold må
avklares mellom partene.
Forurensning
Det er lagt til en setning i
bestemmelse 2.9 om
ulempeplan at det skal tas
hensyn til de biomarine
livet i Futelva under
anleggsperioden. Det skal
utarbeides en tiltaksplan
for hvordan farer og
ulemper for beboere i
nærområdet skal
håndteres i anleggsfasen.
Snødeponering vil skje
inne i planområdet. Siden
det er lite vei i
planområdet vil ikke
snødeponiet bli stort.
Se kommentarer til
uttalelse over.
Det er lagt til rette for
internvei i området slik at
beboerne skal komme seg
til inngangene. Hvilke

9. Futelva
elveeierlag

nye beboere kommer til å krysse
grøntområde og over på eksisterende pplass som kan forstyrre beboerne.
Etterspør en trasé slik at man unngår
nedtråkking av hage.
Mener leilighetstypen det legges til
rette for står i sterk kontrast til
nåværende situasjon. Området er svært
barnevennlig og boenhetene som skal
bygges vil tiltrekke seg en helt annen
gruppe.
Ved nåværende p-plass deponeres det
snø på vinteren. Denne skal reduseres
og areal til snødeponi vil da forsvinne.
Ved krysset i Innerdammen
(Innerdammen x Innerdammen) er
veien veldig smal, og det lar seg ikke
gjøre med to biler i bredden. Mener det
bør gjøres utbedringer siden trafikken
vil øke. Svaret fra utbygger er ikke
tilfredsstillende og tallene om
vegbredde samsvarer ikke med det
beboerne opplever.
Etterspør tiltak for å ivareta
økosystemet og faunaen rundt og i
Futelva. Dette er en viktig lakseelv. Fare
for forurensning siden bygning vil ligge
30 meter fra elva.
Håndtering av masser i byggefasen.
Ifølge den geologiske rapporten som ble
gjort inneholdt bunnen (Prøvehull 1)
stort sett sandig silt. Hvis denne type
masse skulle bli dumpet eller forurenset
(ved mye nedbør under graving) i elven
kan det få store konsekvenser for det
biomarine livet i Futelva.
Stiller også spørsmål ved at hverken
BJFF eller Futelva Grunneierlag har blitt
informert om høringsforslaget med
tanke på Futelvas viktighet.
Futelva elveeierlag representerer de
fleste grunneierne langs hele Futelva,
som er et lakseførende vassdrag. Laget
ble ved en tilfeldighet gjort
oppmerksom på planen, og ønsker å
være høringsinstans vedrørende planer
langs Futelva eller tiltak som vil kunne
påvirke elva.

snarveier som vil bli tatt er
vanskelig å forutsi.
Variasjon i boligtyper
innenfor et område er i
utgangspunktet bra for å
få en variasjon av
mennesker i ulike livsfaser.

Se kommentarer til
uttalelse 6 om snødeponi
og trafikkforhold.

Det er lagt til en setning i
bestemmelse 2.9 om
ulempeplan at det skal tas
hensyn til de biomarine
livet i Futelva under
anleggsperioden. Det skal
utarbeides en tiltaksplan
for hvordan farer og
ulemper for beboere i
nærområdet skal
håndteres i anleggsfasen.
BK ble gjort oppmerksom
på dette og sendte derfor
et høringsbrev til Bodø
jeger- og fiskerforening.

Tas til orientering.

Det er lagt til en setning i
bestemmelse 2.9 om
ulempeplan at det skal tas
hensyn til de biomarine
livet i Futelva under
anleggsperioden. Det skal

Planforslaget viser ingen direkte fysiske
inngrep ved eller i umiddelbar nærhet
til elva, såfremt det nærmeste arealet
som er tenkt som
friområde/grøntområde forblir som i
dag. Er imidlertid bekymret for
eventuell avrenning fra området både
under byggefase og etter at området er
tatt i bruk til boligområde. Det
forutsettes at det gjøres nødvendige
tiltak for å hindre avrenning/tilsig til
elva, som vil kunne ha stor innvirkning
på lakseoppgang og fiskens gyteevne.
10. NVE
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser
til overordnede planer og
veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen deres
saksområde. I tillegg prioriterer NVE å gi
uttalelser til reguleringsplaner der det
bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. Dette fremgår av brev
til kommunene 29.09.2017. I brevet ber
NVE kommunen om å skrive tydelig i
oversendelsesbrevet hva en eventuelt
ønsker bistand til i den enkelte sak. NVE
gir derfor ikke konkret uttalelse i denne
saken. Det vises til NVEs karttjenester,
veiledere, retningslinjer og sjekkliste.
11. Lena Marie
Mener området allerede er tettbebygd,
Borlaug
og er imot bygging av flere leiligheter.
Det er ikke plass til parkering eller
trafikk i området.
12. Lars Erik
Uteoppholdsarealet ligger for tett på
Simonsen, og
soveromsvinduer.
skrevet under
Mener området vil bli skyggelagt.
av samtlige
Området brukes i dag til lek og aktivitet
beboere i 2016.
av barn og unge.
(vises i vedlegg)
Mener parkeringsplasser ligger nært
soverom. Det vil medføre støy. Planen
fjerner p-plasser.
Mener bygningene har feil tak.
Utbyggingen vil ha stor betydning for
solforhold på eksisterende
boligbebyggelse.
Bekymret for myke trafikanter under
byggeperioden. Vei er på det smaleste
4,95 meter. Usikker på om vei er bygd

utarbeides en tiltaksplan
for hvordan farer og
ulemper for beboere i
nærområdet skal
håndteres i anleggsfasen.
Etter at boligene er bygd
vil det ikke være fare for
avrenning som vil
forurense elva.

Tas til orientering.

Det er tidligere gjort
politiske vedtak som har
åpnet for boligbygging i
området.
Det legges ikke opp til
støyende aktivitet på
uteoppholdsarealet slik
som ballspill eller lignende.
Prosjektet er endret siden
oppstart og er redusert til
to etasjer. Dette gir lite
skyggelegging.
Parkering er lagt 10-15
meter fra eksisterende
bebyggelse. Det er ikke
støyutfordringer knyttet til
dette.
P-plasser erstattes.
Se kommentar til punkt 6.
om utforming av
bebyggelse.

for belastning av store lastebiler.
Etterspør fartsdumper.
Bekymret for økende trafikk og
anleggskjøretøy på de smale veiene,
mtp. trafikksikkerhet. Skolevei.
Vanntrykket på Støver er lavt. Etterspør
dokumentasjon på at det ikke blir verre.
Det er kun én innkjøring til Støver
boligpark.
Bekymret for livet i elva. Snødeponi vil
kunne skade denne.
Stiller spørsmål til å innføre denne
boligtypen på Støver. Det bor
barnefamilier i området og det er ikke
barnefamilier som vil bosette seg i de
små leilighetene.

Se kommentar til punkt 6.
angående vei.
Se kommentar til punkt 6.
angående skolevei.
Se kommentar til punkt 6
om VA-anlegg.

Se kommentar til punkt 6
om hensynet til Futelva.
Se andre avsnitt til
uttalelse 8 om boligtyper.

Virkninger
Planen legger til rette for bygging av små leiligheter, noe det er mange av i området fra før. Det
vurderes som positivt siden det er behov for små leiligheter som er rimelige og passer til
førstegangskjøpere.
Boligtypen i området videreføres. Stedets karakter vil endres noe ettersom det innføres nye
boliger innenfor et mindre område. Ny bebyggelse er en videreføring av eksisterende bebyggelse i
den forstand at bygningsmassen har samme etasjeantall og en tilsvarende horisontal
lengdevirkning, da eksisterende bebyggelse er kjedet. Konsekvensene for solforholdene i området
er lav. Det vises til vedlegg for sol- og skyggestudier.
En gjennomføring av planen vil gi opparbeidede uteoppholdsarealer, og det vil samtidig tas vare
på store deler av området som i dag brukes til frilek. Uteoppholdsarealene legges nær den
eksisterende bebyggelse, men det legges ikke til rette for støyende aktiviteter og det må påregnes
aktivitet i området. Området brukes til frilek i dag. Beplantning skal etableres som skjerming mot
den eksisterende bebyggelsen.
Planforslaget vil gi noe økning i trafikk. Det vil være mulig å nå bussrute 1 via snarveier i området.
Alternativet er rute 4 som går langs riksveien. Det er gå- og sykkelavstand til Nord universitet på
Mørkved.

Vurderinger
Uttalelser ved offentlig ettersyn/høring
Fylkesmannen i Nordland har kommet med uttalelse om at støyskjerm bør tegnes inn i plankartet.
Byplan ser ikke grunn til at plassering av denne må bestemmes på dette tidspunktet. Det er
rekkefølgekrav om at det må settes opp støyskjerm og det anses som tilstrekkelig at dette løses
ved prosjektering. Det må dokumenteres at støykrav er oppfylt til byggesøknad. Det er imidlertid

lagt inn i bestemmelsene at plassering må avklares i samråd med Bane NOR ettersom støy- og
sikringsskjerm er søknadspliktig etter jernbaneloven.
Det er flere uttalelser fra naboer som omhandler trafikkforhold ved Innerdammen. Dette gjelder
bredde på vei, parkeringssituasjonen og skolevei. På bakgrunn av uttalelsene er det lagt inn krav i
planens bestemmelser om at eksisterende skolevei/snarvei skal opprettholdes gjennom
anleggsperioden. Innerdammen er en intern adkomstvei og har ikke gjennomgangstrafikk. Den er
ikke del av et overordnet trafikknett. Ut fra antall boenheter som benytter veien er
årsdøgnstrafikk under 500, også etter tenkt utbygging. Veien tilfredsstiller vegvesenets krav til
bredde for boliggate med denne trafikkmengden. Det er ikke krav om eget anlegg for gående og
syklende ved så lave trafikkmengder. Planen er derfor ikke endret på disse punktene. I
planforslaget som var på høring var det foreslått alternativ skolevei i anleggsperioden.
Det er kommet uttalelser om at parkeringssituasjonen i området allerede er utfordrende og at
gjennomføring av planen kan forverre denne. Parkeringsplassen som må vike ved innkjørselen til
planområdet er erstattet med to p-plasser i planområdet. Etter høring er det er lagt inn
rekkefølgekrav om at bruksrett til disse to p-plassene skal tinglyses til sameiet som mister p-plass.
Disse er også flyttet på for en bedre tilpassing til terrenget. I uttalelsene legges det også vekt på at
nye beboere i området kommer til å parkere utenfor eget område. I planen oppfylles
kommuneplanens krav til parkeringsplasser, og det er derfor ikke lagt inn flere p-plasser i planen.
Både naboer og Futelva elveeierlag er bekymret for avrenning til Futelva og at dette kan ødelegge
det biomarine livet i elva, spesielt med tanke på at elva er et lakseførende vassdrag. Bekymringen
gjelder avrenning til elva i anleggsperioden og etter utbygging. Det er derfor lagt inn i
bestemmelsene at ulempeplanen må vise hvordan det tas hensyn til det biomarine livet i Futelva i
byggefasen. Når boligene er ferdig bygd forventes det ikke avrenning fra området som kan
forurense elva. Snødeponi og fare for avrenning fra dette omtales i uttalelsene. Området som skal
brøytes i planområdet er lite og det vil ikke bli store endringer i området i forhold til dagens
situasjon med tanke på snømengden som skal deponeres.
Flere uttalelser omhandler bygning- og leilighetstypen. Naboer er negative til utforming av
bebyggelse og leilighetstypen. På dette punktet ble planforslaget endret og grundig
gjennomarbeidet før høring. Belastningen på nabobebyggelse er minimert. Det er vurdert slik at
eksisterende bebyggelse vil bli minst berørt av ny utbygging ved å plassere felles uteoppholdsareal
på nordsiden av denne. Omfanget av prosjektet er redusert etter siste vedtak i PNM, både når det
gjelder høyde og antall boliger.
Omkringliggende bebyggelse i nabolaget er stort sett rekkehus i to etasjer, firemannsboliger og
eneboliger, alle med saltak. Se bilder under.

Ulike bygg i nabolaget.
Bildene under viser 3d-illustrasjoner av området med de nye bygningene. Bygningene er noe varierte i
fasadeuttrykket. Takform vil også være variert med noe saltak og noe flatt tak.

Fasade mot sør, fra Innerdammen

Fasader mot nord, fra jernbanesporet.
Sammenlignet med det som ble presentert for komitéen sist vurderes dette som et forslag der
bebyggelsen i større grad er tilpasset eksisterende bebyggelse i nabolaget. Ny bebyggelse skaper få
negative konsekvenser knyttet til sol/skygge for nærområdet.
Området ligger nært jernbanen, og det har derfor vært kontakt med Bane Nor i prosessen.
Manøvreringsareal ligger innenfor 30-meterssonen fra banen, men bebyggelsen er trukket 30 meter

fra banen. Bane NOR har gitt uttrykk for at denne løsningen muligens kan aksepteres på grunn av
uvissheten angående plassering av et fremtidig krysningsspor. Når det gjelder støy så bøtes nærheten
til jernbanen på med krav om støyskjerm. Denne vil bedre støyforholdene også for eksisterende
bebyggelse sammenlignet med dagens situasjon.

Konklusjon og anbefaling
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de justeringene som er gjort etter høringen på
grunnlag av uttalelsene som kom til planforslaget. Disse endringene er i hovedsak:



Justering av plassering av p-plasser til naboeiendom, og tillegg om at bruksrett til disse skal
tinglyses til naboeiendom før det gis brukstillatelse til boligbebyggelsen.
Krav om at nåværende skolevei gjennom området skal opprettholdes i anleggsfasen og at
dette skal utføres på en trafikksikker måte.
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