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1 Sammendrag 

2 Bakgrunn 

 

Planforslaget fremmes av Romerike Arkitekter AS på vegne av Arbitrasje AS. 

Formålet med planen er å legge til rette for boligformål. 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er detaljregulering for boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal, 
innenfor planområdet gnr/bnr. 55/4, 55/107. 
Området er i dag regulert til "Offentlig trafikkområde-Riksveitrasé", " i reguleringsplan 'Støver øst og 
Støver vest' vedtatt 10.02.2000. Veitraséen er ikke lenger aktuell på dette arealet.  Planområdet har 
atkomst fra Innerdammen. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

 

Forslagstiller:  

Arbitrasje AS 

Postboks  

8001 Bodø 

 

Kontaktperson: Hans Marius Brekke 

 

Plankonsulent: 

Romerike Arkitekter 

Postboks 166 

2151 Årnes 

 

Kontaktperson: Lene Neumann 

 

Eierforhold 

Planområdet omfatter gnr/bnr 55/4 og 55/107 

Eiendommen eies av Ole Julius Støver og Arbitrasje AS har opsjon på å kjøpe eiendommen. 

Del av 55/107 som ligger knyttet opp mot rundkjøring og som eies av Støver Boligpark AS, vil bli 

fradelt. Prosessen for dette er igangsatt og vedtak om gjennomføring av oppmålingsforretning 

foreligger. Vedlegg 14. 
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Figur 1 Planavgrensning med stiplet linje. Kart fra Bodø kommunes kartportal, bearbeidet av 

Romerike Arkitekter 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Omregulering av området til boligformål har tidligere vært oppe til vurdering, og det ble gjort et 

prinsippvedtak i PNM 06.03.2014: «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». 

Ett nytt planforslag var oppe til behandling for vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn, 

29.08.18. Prosjektet hadde da 39 leiligheter fordelt på 2 blokker med 3 etasjer. Komite for plan, 

næring og miljø vedtok at ’planforslaget må reduseres med antall leiligheter til maksimalt 30 og 

tilpasses eksisterende bygningstyper i nabolaget.’ 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er avklart med Bodø kommune at det pr nå ikke er behov for en utbyggingsavtale, men at dette 
kan endre seg avhengig av planprosessen. Det er i oppstartsvarselet også varslet om  
igangsetting av forhandling av utbyggingsavtale. Vedlegg 01 

2.5 Konsekvensutredning 

Bodø kommune har vurdert tiltaket iht. forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med 

at detaljreguleringen ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, samt at området som skal 

detaljreguleres ikke er større enn 15 daa. Detaljreguleringen vil heller ikke innebære endringer i 

områdeplan eller i kommuneplan.  Vedlegg 'Referat oppstartsmøte' 
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3 Planprosessen og medvirkning 

Oppstartsmøte 

Det ble avholdt et avklaringsmøte med Byplan og utbygger, 11.12.15. Oppstartsmøte for 

planarbeidet ble avholdt 26.01.2016.  

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 23.02.2016. Berørte parter 

(private og offentlige) ble skriftlig varslet om planoppstart 29.02.2016. Frist ble satt til 07.04.2016 

 

Informasjonsmøte 

Det ble avholdt et informasjonsmøte i Sambogården 29.03.2016. Tidspunkt for møtet ble opplyst i 

kunngjøringsannonse og varslingsbrev. 

Det ble holdt et nytt infomøte 28.02.2019 i kantinen i Mørkvedhallen. 

Det er kommet 12 uttalelser under høring og offentlig ettersyn. Disse er oppsummert og kommentert 

nedenfor.  

 

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. 

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. 
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2. Fylkesmannen i 
Nordland  

Planområdet ligger i gul sone for støy 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

3. Nordland 
fylkeskommune 

NFK mener planforslaget ivaretar 

muligheter for uteopphold og lek, og 

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.  

Tas til orientering.  
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Ved funn av gamle kulturspor under 

markarbeid, skal NFK og Sametinget 

varsles; politiet skal bare varsles ved funn 

av menneskelige levninger. 

4. Statens 
vegvesen 

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. 

Tas til orientering.  

5. Jan Hagenes, 
Innerdammen 
16 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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.   
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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. 

 

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.  

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 går 

eller sykler til Mørkved/Bjørndalslia. 

Hovedadkomst til Futelva. Innkjøring til 

planlagt omregulert område vil gå direkte 

gjennom denne veien, i rundkjøringen. 

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. 

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 
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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. 

Infrastruktur 

Etterspør plan for vann og avløp. Vil kreve 

omfattende gravearbeid midt i område for 

myke trafikanter.  

Ber om dokumentasjon på at avløpsnettet 

i området er dimensjonert for skisserte 28 

nye boenheter. 

Vanntrykk 

Vanntrykket er per dags dato i grenseland 

for hva som er krav/anbefaling fra Bodø 

kommune. Det be som dokumentasjon på 

hvordan vanntrykket i området skal 

opprettholdes.  

Parkering 

Utfordrende parkeringsforhold i området. 

For få plasser. Noen p-plasser vil forsvinne 

ved rundkjøringen.  

Mener det ikke er plass til de p-plassene 

som er tegnet inn i illustrasjonsplaner.  

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 3,5-

4,5 meter. Det vil si at 

bredden i Innerdammen 

tåler en økt trafikk, da 

bredden er godt innenfor 

standarden.  

Når det gjelder skolevei så 

er det for veier med 

årsdøgnstrafikk høyere 

enn 1000 krav om egne 

anlegg for gående og 

syklende. Trafikkmengden 

ut fra planområdet vil 

være lav, og situasjonen er 

oversiktlig. Det er ikke krav 

om tiltak ved så lave 

trafikkmengder.  

Utforming av bebyggelse 

Planen ble justert i en 

tidligere fase etter vedtak 

om tilpasning til 

nabobebyggelse. 

Bygningene vil være i 

samme høyde som 

eksisterende bebyggelse 

og takformen er gitt et 

varierende uttrykk med en 

blanding av flatt tak og 

saltak. Dette vurderes til å 

være i tråd med 

bebyggelsen i området.  

Infrastruktur og vanntrykk 

Plan for vann og avløp skal 
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Regner med at eiendomsretten til disse 

plassene overføres vederlagsfritt til 

SAMEIET UNGBO 2 STØVER VEST.  

Ønsker svar på om utbygger kan grave i 

den delen av innkjøringen som ifølge 

kartverket tilhører sameiet.  

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. 

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.  
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7. Cilje Helen 
Samuelsen 

Likelydende uttalelse som den over (fra 

Kurt Olav Rengård Kristensen) 

Se kommentarer til 

uttalelse over.  

8. Kevin B. 
Kjeldsrud 

Etterspør hvilke tiltak som kan gjøres for å 

unngå at nye beboere tar snarvei fra sine 

leiligheter forbi nåværende bebyggelse 

(Innerdammen 43). Mener nye beboere 

kommer til å krysse grøntområde og over 

på eksisterende p-plass 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 

Det er lagt til rette for 

internvei i området slik at 

beboerne skal komme seg 

til inngangene. Hvilke 

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.  
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informert om høringsforslaget med tanke 

på Futelvas viktighet. 

9. Futelva 
elveeierlag 

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. 

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. 

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 

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.  

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. 

Tas til orientering.  

11. Lena Marie 
Borlaug 

Mener området allerede er tettbebygd, og 

er imot bygging av flere leiligheter. Det er 

ikke plass til parkering eller trafikk i 

området.  

Det er tidligere gjort 

politiske vedtak som har 

åpnet for boligbygging i 

området.  
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12. Lars Erik 
Simonsen, og 
skrevet under 
av samtlige 
beboere i 2016. 
(vises i vedlegg) 

Uteoppholdsarealet ligger for tett på 

soveromsvinduer.  

Mener området vil bli skyggelagt.  

Området brukes i dag til lek og aktivitet av 

barn og unge.  

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 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.  

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. 

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.  
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4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer  

Fylkesplan for Nordland, 2013-2025, Kapittel 8. 'Arealpolitikk i Nordland’. 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Området er avsatt til bebyggelse og anlegg i 

kommuneplanens arealdel. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i dag regulert til "Offentlig trafikkområde-Riksveitrasé", " i reguleringsplan 'Støver øst og 

Støver vest' ID 2512, vedtatt 10.02.2000. Veitraséen er ikke lenger aktuell på dette arealet. 

Det foreligger også en bebyggelsesplan for området: Bebyggelsesplan for Støver Vest, ID 2512_101, 

vedtatt 13.03.01. 

4.3 Tilgrensende planer 

Planområdet grenser til detaljreguleringsplan for 'Støver Øst Fase 1', (plan ID 2512_05), 

detaljregulering for 'Bertnes' (plan ID 2500), detaljregulering for 'Støver Øst/Vest, Delfelt M1' (plan ID 

2512_04), detaljregulering for 'Vasslia' (plan ID 2417), detaljregulering for 'Støver-Bertnes (plan ID 

2502), detaljregulering for G7S vei Futelva-Åsnesset (plan ID 2511) og detaljregulering for 'Støver 

Vest gnr. 55/112' (plan ID 2527). 

 
Figur 2 Utsnitt gjeldende reguleringsplaner. Planavgrensning med turkis linje. Kart fra Bodø 

kommunes kartportal, bearbeidet av Romerike Arkitekter 

 

4.4 Temaplaner 

Temakart 3, Støysoner, Jernbanen 

Temakart 11, Nøyaktighetsområder - nøyaktighet 10cm 

 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige og regionale retningslinjer, rammer og 
føringer og funnet at tiltaket ikke er i strid med disse.  

2502 

2417 
2512_05 

2512_04 2500 
2527 2511 
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Følgende statlige retningslinjer er vurdert som relevante i forbindelse med planforslaget: 
a.  Statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal‐ og transportplanlegging 
Skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder og legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
b.  Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
I planlegging skal det etterstrebes tilfredsstillende atkomst og brukbarhet for bygninger, 
utearealer og offentlige områder for personer med nedsatt funksjonsevne. Det skal legges vekt 
på å skape omgivelser som gir alle mennesker gode muligheter til å orientere seg. 
 
c.  Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging og gi bedre grunnlag for å ivareta 
barn og unges interesser. 
 
d.  Rikspolitiske retningslinjer for behandling av støy i planleggingen. 
Skal legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer 
 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Støver mellom jernbanelinje mot nord, Futelva i vest og eksisterende boligfelt 

mot syd og øst.  

Avgrensning er vist i figur 1. Området er på cirka 10 daa. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området er i dag ubebygd og en mindre del av arealet brukes som friareal for inntilliggende 

boligbebyggelse. 

5.3 Stedets karakter og landskap 

Planområdet er skrånende med høyeste punkt mot nord-øst og laveste mot Futelva i syd-vest. 

Området er i hovedsak tett bevokst med løvkratt, med noen åpne lommer som benyttes til frilek og 

uteoppholdsareal. 

Inntilliggende areal består av jernbanen samt kjedet boligbebyggelse med tilhørende asfaltert 

parkeringsareal. Eksisterende bebyggelse er i hovedsak 2 etasjes med malt panelkledning og med 

skråtak.  

 

Området er åpent og har gode solforhold. Eksisterende bebyggelse ligger syd for planområdet og har 

sine private utearealer på sydsiden av sine bygg. 
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Mot vest                                                                            Mot øst, lekeplass  

 
Mot vest, jernbane og eksist. bygg                              Mot syd, ved rundkjøring 

  
Mot nord og jernbanespor                                           Mot nord-øst 

  
Mot jernbanespor sett fra parkeringsplass ved rundkjøring. 

 

Området er forholdsvis tett bevokst med løvkratt og fremstår som lite anvendelig. 

 

5.4 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Deler av planområdet benyttes i dag til frilek, der i blant frisbee-golf og aking på vinteren. Noe areal 

benyttes også til felles uteopphold. Bildemateriale viser at området er dels igjengrodd og ikke i aktiv 

bruk. 

 

 

5.5 Trafikkforhold og trafikksikkerhet 

Planområdet har adkomst fra Innerdammenveien som ender i en rundkjøring ved planområdet. 

To alternativer til kjøreadkomst har vært oppe til vurdering og diskutert med kommunen. Adkomst 

mellom eksisterende bebyggelse og eksisterende lekeplass mot øst. Dette ble vurdert som uheldig og 

Byplan ønsket en vurdering hvor adkomstveien ble flyttet til rundkjøring lenger vest. 

Det er i dag regulert en turvei til planområdet fra denne rundkjøringen. Planforslaget legger opp til 

adkomst fra rundkjøringen på den regulerte turveiadkomsten. 
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Etablert lekeplass mot øst har adkomst fra fortau, på motsatt side av lekeplassen, langs 

Innerdammen veien. Fortauet fortsetter hele veien inn mot rundkjøring, på motsatt side av 

planområdet. 

Veien og området blir benyttet av skolebarn som en del av sin skolevei. 

 

5.6 Barns interesser 

Deler av planområdet benyttes i dag til frilek, deriblandt frisbee-golf og aking på vinteren. Det 

benyttes også til felles uteopphold. 

 

 

5.7 Sosial infrastruktur 

Området ligger innenfor inntaksområdet til Mørkvedmarka skole hvor det er tilstrekkelig 

skolekapasitet. Bekreftelse på kapasitet fra Oppvekst- og kulturavdelingen vedlagt plansaken. 

Vedlegg 02 

5.8 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er i dag et friområde og ikke tilrettelagt eller tilgjengelig ifht krav for universell 

tilgjengelighet. 

5.9 Teknisk infrastruktur 

Vanntrykket i området er i nedre grense for hva det bør være og tiltak må gjennomføres før 

utbygging tillates.  

Nettleverandør bekrefter at det nye feltet kan tilknyttes nettstasjon ved den nye Prixbutikken. 

Vedlegg 03. 

Byggene planlegges under 1000m² og elektrisk energi vil være hovedkilde. 

5.10 Grunnforhold 

Det er utarbeidet en grunnrapport av Talus, for planområdet, dato: 13.06.17. Rapporten er vedlagt 

planleveransen. Vedlegg 04. 

Rapporten konkluderer med: 
Grunnforholdene er slik at boligbygging iht foreliggende plan for området kan gjennomføres 
med tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning og vil ikke påvirke stabiliteten av jernbanen eller 
eksisterende boliger.  
Området er egnet for boligbebyggelse slik det er i området i dag. Ved fjerning av humusholdige 
masser og etablering av et telefritt forsterkningslag kan grunnen belastes slik at boliger kan 
bygges. 
Det er ikke, slik vi vurderer det, behov for ytterligere undersøkelser mhp de geotekniske forhold.  

 

 

5.11 Støyforhold 

Planområdet ligger med umiddelbar nærhet til jernbanen og deler av arealer som ligger nærmest 

denne ligger innenfor jernbanens støysone Jfr Temakart 3, Støysoner, Jernbanen 

Det er utarbeidet en støyutredningsrapport av Cowi AS, 18.10.2016. Vedlegg 05. 

5.12 Risiko- og sårbarhet  

Det er utarbeidet ROS‐analyse som følger planforslaget. Følgende forhold blir vurdert 
særskilt med mulige tiltak: 
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 Trafikkløsning 

 Anleggsvirksomhet 

 Støy 

 Vannforsyning og avløpsnett 
Nærmere beskrivelse av aktuelle forhold finnes under kapittel 8 - Virkninger av planforslaget. 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.0 Forhold til prinsippvedtak fra 2014 

Forrige vedtak i PNM, konkluderte med 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 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. 

Plassering av ny bebyggelse gir gode uteoppholdsarealer på balkonger samt fellesareal. Lekeplass og 

fellesareal er plassert mellom de nye boligrekkene og vil ligge skjermet fra jernbanen. Arealet knytter 

ny og eksisterende bebyggelse sammen og er tenkt benyttet som et felles areal for inntilliggende 

bebyggelse.  
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Det ble påpekt at området har et stort potensial som friområde og turdrag og at det i dag blir 

benyttet til friluftsaktiviteter. 

En stor andel av det grønne friluftsarealet vil bli stående urørt, samtidig som en betydelig andel av 

arealet som blir benyttet til det nye prosjektet, består av en opparbeidelse av et felles 

uteoppholdsareal til gode for de berørte partene. 

 

Vedtaket påpeker at eksisterende bebyggelse ikke er bygd med tanke på at det skal komme nye 

boliger på området samt at det må antas at det vil bli økende trafikk med både gods og persontog i 

årene fremover. 

Ved en eventuell utbygging av området til boliger må det etableres støyskjerm eller andre tiltak mot 

støy. 

Det nye forslaget vil forholde seg til kravene om støyskjerming og i den forbindelse så vil dette gi en 

oppgradering både i fht søy, for eksisterende bebyggelse, samt en oppgradering av sikringsforhold 

mot jernbanen da skjermvegg og gjerde mot jernbanen blir sammenfallende. 

 

Vedtaket konkluderte med at ny bebyggelse må tilpasses øvrig bebyggelse. 

Umiddelbar nær bebyggelse er i stor grad preget av panelte overflater med mønet tak. 

Etter siste vedtak, 29.08.18, om at ny bebyggelse må bedre tilpasses eksisterende bebyggelse så er 

takformen endret fra kun flatt tak til hovedsakelig mønet tak, med mindre felter flate tak. De flate 

takene er med på å bryte opp bygningsmassen i mindre volum, som relaterer seg direkte til de 

kjedede eksisterende byggene i området.   

Det ansees at det reviderte planforslaget er vesentlig mindre både i leilighetsantall og 

bygningsmasse.  Samtidig tilbyr prosjektet gode kvaliteter i utemiljøet som kommer hele området til 

gode. 

De to byggene har slik de nå foreligger en oppdeling i fasadene, ved balkongløsningene, takform 

samt materialbruk, som gir en gjenkjennende rytme samt er med på å redusere målestokk på 

bebyggelsen. Oppdelingen bryter opp lengdevirkningen på byggene.  

 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet reguleres til konsentrert småhusbebyggelse med felles lekeareal og øvrige fellesanlegg. 
Planområdet reguleres til følgende formål: 
 
6.1.1 Reguleringsformål 

 

Konsentrert småhusbebyggelse (BK1 – BK2) 
Det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer på felt BK1 og for felt BK2 legges det 
til rette for 2 etasjer pluss sokkeletasje med bodarealer. 
 
 
Annet uteoppholdsareal (f_AU1) 
Uteoppholdsareal f_AU1 er felles for alle boenheter innenfor planområdet samt for eksisterende 
bebyggelse med felles eiendomsgrense. Innenfor dette området skal det opparbeides felles 
lekeplasser. 
 
Renovasjonsanlegg (f_RE1) 
Avfallsanlegg med nedgravd løsning for alle boenheter innenfor planområdet. 
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Veg (f_SKV1) 
Felles adkomstveg for boenheter innenfor planområdet. 
 
Gatetun (f_GT1) 
Gatetun felles for boenheter innenfor planområdet. 
 
Annen veggrunn (f_SVT1-2) 
Annen veggrunn i forbindelse med felles adkomstvei. 
 
Parkering (f_P1) 
Parkering felles for boenheter innenfor planområdet. 
 
Parkering (f_P2) 
Parkeringsplasser for inntilliggende eksisterende parkeringsareal med felles eiendomsgrense. 
 
Grønnstruktur (f_F1) 
Området reguleres til friområde og eksisterende vegetasjon opprettholdes. 
 
Frisikt (H140_1) 
H140_1 er frisiktområde i avkjørsel og kryss, som skal både være å holdes fri for sikthindringer 
høyere enn 0,5m over hovedvegens nivå. 

Særlig krav til infrastruktur, H410_1 
H410_1 er hensynssone for jernbanen. 

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen er fordelt på to bygg som tenkes plassert slik at de i hensyntar eksisterende bebyggelse i 

størst mulig grad. 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. Det er vurdert slik at 

eksisterende bebyggelse vil bli minst berørt av ny utbygging ved å plassere felles uteoppholdsareal på 

nordsiden av denne. Vedlegg 06, illustrasjonsplan med terrengsnitt. 

Utforming av 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. Både BK1 og BK2 vil ha en lengde som er kortere enn eksisterende bebyggelse 

som ligger i tomtegrensen på tomt 55/70.  Vedlegg 10, 3D illustrasjoner. 

Eksisterende bebyggelse har et helt ordinært estetisk uttrykk. Det ansees naturlig å oppdatere 

formspråket noe for å skape et mer variert og interessant bilde. Materialmessig vil elementer fra den 

eksisterende bebyggelsen bli videreført i den nye, men med noe mer variasjoner. Volummessig 

benyttes balkonger som oppdelende elementer både i eksisterende og ny bebyggelse. I ny 

bebyggelse vil i tillegg variasjon i materialvalg og takform også bidra til dette. 

6.2.1 Bebyggelsens høyde 

Tomten er oppadskrånende fra syd-vest mot nord-øst med en høydeforskjell på ca 7 meter. 

Ny bebyggelse vil derfor ligge med en innbyrdes høydeforskjell mellom BK1 og BK2, på rett under 5 

meter for 1. leilighetsetasje. 

Byggene har 2 leilighetsetasjer. BK2 har i tillegg en sokkeletasje med boder, som ligger under terreng. 

På grunn av det skrånende terrenget vil det også bli en tilpassing rundt sokkel for BK1. 

Høydeforskjellen på terrenget fra vest mot øst for BK1 er på ca tre meter.  
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Byggene er tenkt oppført med moduler og med denne type konstruksjoner så er det tatt 

utgangspunkt i en etasjehøyde på 3.2 meter. Mønehøyden settes ut ifra gjennomsnittlig terreng, til 

8,5 meter. 

 

 
Figur 4 Oppriss av BK1 sett fra syd 

 

 
Figur 5 Oppriss av BK2 sett fra eksisterende lekeplass 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Grad av utnytting  
 

BYA i planforslaget: 
 

 Bolig  Svalgang +sykkelp. Samlet BYA Formålsareal Foreslått %BYA  

BK1: 415.2 m² 113.3 m²+36.9 m² 565.4m² 1300 m² 45% 

BK2: 332.5 m²  72.9 m²+22.2 m² 427.6 m² 945,0 m² 55%   

 

 

 

 

6.2.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 

28 Leiligheter fordelt på to bygg. Leilighetene er variasjoner av 1 og 2-roms som alle er under 50 m². 

 

Bygning BK1 
1 etg - 4 stk.1-roms - 4 stk 2-roms  
2 etg - 4 stk.1-roms - 4 stk 2-roms  
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                                                         = 16 stk leil. 

 

Bygning BK2 
Sokkel - 30 boder  
1 etg - 3 stk.1-roms - 3 stk 2-roms  
2 etg –3 stk.1-roms - 3 stk 2-roms  

 
                                                        = 12 stk leil. 

   Totalt      28 leiligheter 

For arealoversikt, se vedlegg 07 og 08. 

 

6.3 Boligmiljø/ bokvalitet 

 

Solforhold på utearealer/ sol‐ og skyggediagram 
Gunstig plassering av uteoppholdsarealene gir solrike felles uteplasser, vist i sol‐/ skyggediagram, 
vedlegg 09. Boenheter har uteoppholdsareal på sydside av husene– som balkonger eller terrasser 
på bakkeplan, dette sikrer gode solforhold for alle. Lekeplassareal er trukket vekk fra eksisterende 

bebyggelse og plassert slik at solforholdene blir gunstigst mulig. 

Selve lekeplass-sonene vil gå klar av skyggen som dannes av eksisterende bebyggelse på sommerstid. 

Arealet som i hovedsak blir skyggelagt er det som ligger inn mot eksisterende bebyggelse og er 

samtidig det arealet som er avgrenset med beplantning slik at lek ikke skal foregå rett inn mot 

husveggen.  

For det som er medberegnet i MUA vil ca 35% av arealet være skyggelagt kl 12.00 23. juni. 

 
Figur 6 Sol-/ skyggediagram i kombinasjon med MUA og utomhusplan, kl 12.00 23.juni. 

 

 

 

Kl 15 er skyggelagt areal nede i ca 5% av MUA areal og kl 18 er hele arealet uten skygge. 

For septembermåned er naturlig nok skyggene lenger og solen merkbart lavere. Kl 12 den 1. 

september vil rundt 70% av felles uteoppholdsareal være skyggelagt, inklusive lekeplassene, mens 

det frem mot kl 15 raskt er redusert ned til 11%. 

Det bemerkes at det ved enhver tid på døgnet vil være arealer som har sol innenfor felles 

uteoppholdsareal. Dette er da i tillegg til de private balkongene.  

Ny bebyggelse vil ikke forringe eksisterende bebyggelses solforhold. Bebyggelsen er orientert slik at 

denne ikke vil skjerme for solen, slik sol-skyggediagrammet viser. 
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Figur 7 Sol-/ skyggediagram. 

 

Støy 

Cowi AS har utarbeidet støyutredning, 18.10.2016, med revisjon 07.11.2017 grunnet endring av 

bebyggelse. Vedlegg 05. 

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, er 
det foreslått en støyskjerm langs jernbanetraseen.  
Det må benyttes økt lydisolasjon for vegger og vinduer til rom på støyutsatt side av hensyn til høye 
maksimalnivåer fra jernbanen i nattperioden. 
 
Med foreslåtte tiltak vil prosjektet kunne oppføres innenfor gjeldende retningslinjer for T-1442. 
 
 6.4 Parkering 

Parkeringskrav blir satt i henhold til krav i kommuneplanens arealdel 2018-2030.  
Krav til bilparkering for bolig i sone B er: minimum 0,3 plass for boenhet mindre enn 25m², minimum 
0.8 plass per boenhet under 50 m², minimum 1,2 plasser per boenhet over 50 m². Krav til 
sykkelparkering er minimum 1 plass pr boenhet mindre enn 25 m², og minimum 2 plasser pr boenhet 
over 25 m². 
For oversikt på antall p-plasser i prosjektet, se vedlegg 08. 
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Figur 8 Utsnitt fra gjeldende kommuneplan bestemmelser og retningslinjer. Tabellutsnitt for 
parkering.  
 
Det er ønskelig å etablere sykkelparkeringsareal under tak for deler av denne. Her etableres det 
spylemulighet samt ladestasjon for el-sykler.  
Parkering etableres på terreng. Bebyggelse og parkering skal ligge utenfor 30 metersgrense fra 

jernbanens midtlinje. Bilparkeringen samles på nordsiden av uteoppholdsarealet mellom BK1 og BK2.  

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. 

  
Figur 9, utsnitt av illustrasjonsplan: 2 erstatningsplasser for naboeiendom. 

 

6.5 Trafikkløsning og trafikksikkerhet 

Det er ingen gjennomkjøring på planområdet og kjøring vil være begrenset frem til parkeringsplass 

og unntaksvis frem til inngangspartiet, ved behov, for de to byggene. 1 HC-plass i hver ende for 

parkeringsarealet. 

Det er tilrettelagt for snuareal inne på planområdet, som indikert på illustrasjonsplanen. 

Eksisterende skolevei/snarvei skal opprettholdes gjennom anleggsperioden og sikkerheten rundt 

dette skal beskrives i tiltaksplanen. 

 

6.5.1 Kjøreatkomst 

Adkomst til planområdet blir via den allerede regulerte turveiadkomst fra rundkjøringen.  

 

6.5.2 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Gående og syklende vil benytte samme vei som for biltrafikk inne på området. Dette arealet er 

regulert til ’Gatetun’ formål.  
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6.5.3 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Adkomst til planområdet blir via den regulerte turveiatkomsten fra rundkjøringen.  

6.6 Universell utforming 

Uteoppholdsarealet blir utformet iht TEK17 og krav til tilgjengelighet i uteoppholdsarealene samt 

adkomst til byggene. 

Det er ikke krav til heis i byggene og dermed kun krav til tilgjengelig boenhet på 1.etasjeplan. Andel 
boenheter tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse skal være i henhold til krav fastsatt i 
kommuneplanens arealdel. 
 

6.7 Uteoppholdsareal 
 

Krav til felles uteareal: 

 
Krav til uteareal er satt i henhold til krav i kommuneplanens arealdel 2018-2030.  
Minimum 15m² lek/uteoppholdsareal pr. boenhet x 30 leiligheter = 420 m2 
Minus privat uteareal / balkonger 
 
14 stk balkonger a 8,8 m²               123,2 m² 
14 stk balkonger a 6,4 m²           +    89,6 m² 
                                                         =  212,8 m² 
 
Minimum felles lek/opphold          420,0 m²  
minus privat uteareal                   -  212,8 m²    
gjenstående minimum  
felles uteoppholdsareal              =  207,6 m²  
 
Minimum 10m2 pr leilighet skal inngå i felles uteoppholdsareal. 
10m2 x 28 = 280 m² 
Planen viser 578 m² til ‘park’ og 212m² balkonger. 
 
Totalt lek og uteoppholdsareal avsatt i planen= 790 m²   
 

Lekeplass og uteoppholdsareal utgjør til sammen 578 m². Dette er eksklusive private balkonger og 

inklusive 'grillplass'. 'Grillplassen' tenkes etablert som et areal felles for den nye bebyggelsen og 

eksisterende inntilliggende bebyggelse. Utearealet skal skjermes inn mot eksisterende bebyggelse 

med beplantning i god avstand til tomtegrensen, for å hindre at utearealet kommer for tett på 

bebyggelsen som ligger delvis i tomtegrensen. 

Lekeplassen utformes med tanke på lek og aktiviteter for alle aldersgrupper. To definerte arealer 

utstyres med lekeapparater for de minste. Det legges en gangvei gjennom hele arealet som vil være 

en trygg plass for de minste å bla. sykle, samtidig som man kan komme fra bygg BK2 og ut på 

hovedvei uten å blande seg inn i bil- og parkeringsarealet. 

Som sol-/skyggediagrammene i fig 5. viser, så er solforholdene gode og det er kun på en begrenset 

periode på dagen mot høsten at lekearealene blir berørt av skygge.  

 

Det er utarbeidet en støyrapport for området. Denne konkluderer med at utearealer på bakkenivå 
kan få tilfredsstillende støynivå dersom det bygges en støyskjerm mot jernbanen. Det skal bygges en 
støyskjerm mot jernbanen som også vil fungere som gjerde slik at sikkerheten også ivaretas.  
Lekeplass-/felles uteoppholdsarealet er tilnærmet flatt og har minimumsbredder på min. 7 meter. 
Lekeplassarealet oppfyller totalt stett kravene som stilles i kommuneplanens arealdel § 4.3 
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Figur 12 Utsnitt av utomhusplan med felles lek-/ uteoppholdsareal. 

Vegetasjon på området som bebygges vil bli fjernet da dette i stor grad består av tett småkratt. På 

planområdet mot Futelva i syd-vest som reguleres til friområde, forblir vegetasjonen urørt.  

Utomhusplan skal utarbeides til rammesøknad. 

6.8 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vanntrykket i området er i nedre grense for hva det bør være og tiltak må gjennomføres før 

utbygging tillates. Tiltak kan for eksempel være trykkøkningsstasjon eller lignende. Krav om tiltak tas 

inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.  

Nettleverandør bekrefter at det nye feltet kan tilknyttes nettstasjon ved den nye Prixbutikken. 

 

6.9 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Det planlegges etablert felles avfallsanlegg for planområdet, som vist på plankartet. Anlegget 
etableres som nedgravde containere, med nedkast over bakken.  
Anlegget har lett tilgang for tømmebil. 

 

6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Separat ROS-analyse er vedlagt planleveransen  

6.11 Rekkefølgebestemmelser 

Det vil knytte seg rekkefølgekrav til ferdigstillelse av uteareal, støy- og skjermingstiltak mot 

jernbanen samt godkjenning av tekniske planer for området. Se bestemmelser. 

7 Konsekvensutredning 
Bodø kommune har vurdert tiltaket iht. forskrift om konsekvensutredninger og det er konkludert 

med at detaljreguleringen ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, samt at området som 

skal detaljreguleres ikke er større enn 15 daa. Detaljreguleringen vil heller ikke innebære endringer i 

områdeplan eller i kommuneplan.   

 

 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

8.1 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med hensynene i naturmangfoldloven, herunder 

naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon eller økologiske funksjoner. Det er knyttet 
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bestemmelser til areal avsatt som grønnstruktur slik at dette i så stor grad som mulig opprettholdes 

som eksisterende.  

 

8.2 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

En del av planområdet er i dag i bruk som lekeareal for eksisterende bebyggelse, bla til frisbee-golf, 

aking på vinteren og det er satt opp et par trampoliner inne på området.  Det er imidlertid et mindre 

areal av planområde som fremstår som benyttet. Med den nye bebyggelsen vil det bli lagt vekt på å 

tilby tiltalende uteoppholdsarealer til gode for området. Lekeareal samt en felles 

samlingsplass/grillplass. Eksisterende opparbeidet lekeplass på nord-østsiden, inn mot planområdet 

beholdes. 

8.3 Uteområder 

Se punkt 6.7 

Ved oppføring av nye lekeområder samt ny bebyggelse vil beboere som nærmeste nabo merke mer 

aktivitet. Det er lagt inn i bestemmelsene at det skal etableres skjermingsbeplantning mot 

eksisterende bebyggelse og at dette må fremkomme på utomhusplan som skal godkjennes ved 

byggesøknad. 

Prosjektet er basert på mindre 2-roms leiligheter slik at det er lite sannsynlig at det i særlig stor grad 

blir barnefamilier som vil dominere beboergruppen.  Lekeaktiviteter vil derfor trolig ikke bli veldig 

ulik dagens situasjon. 

 

8.4 Trafikkforhold 

Se punkt 6.5  

Det vil naturlig nok bli en økning av trafikk ved den nye utbyggingen.  

Det er ikke i seg selv noen grunn til å innvende mot økt trafikkvolum på et område, dersom 

følgekonsekvensene av økningen blir håndtert på tilfredsstillende måte. Tiltakshaver avviser derfor 

diskusjonen om trafikkvolumet som sådan, og vil i det følgende forholde seg til om eksisterende og 

ny planlagt situasjon kan oppfylle kravene som den planlagte utbyggingen vil utløse. 

 

Regulert bredde for adkomstvei til området har en totalbredde på 11 meter. Selve kjørefeltet er 

regulert til 5 meter asfaltert bredde. 

 
Figur 13 Utsnitt av 'vegstandard' på bebyggelsesplan for Støver Vest. 

 

I hht Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming, skal det for atkomstveger i 

boligområder med fartsgrense 30 km/t og med mer enn 50 boenheter i blindveg, benyttes en 

tverrprofilet som vist i figur C.21. 
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Hvis en da vurderer i forhold til aktuell kapasitet i Innerdammen, vil en se at veien har god kapasitet 

til å ta trafikken fra boenhetene innenfor området. Dette vises klart når en sammenligner med 

gjeldende vegnormaler angitt i SVV’s Håndbok N100 ”Veg- og gateutforming”.  Kategori A1 

Atkomstveger i boligområder, som kan betjene mer enn 50 boenheter i blindveg, skal ha et 

tverrprofil A1 på 5,0 meters vegbredde (4,0 meter asfaltert bredde).  

Det er ingen krav til egen gang- og sykkelveg, dvs. at blandet trafikk er akseptert. 

 

Dagens situasjon for Innerdammen er at den godt tilfredsstiller tverrprofilkravet A1 på 5,0 meter og 

at den i tillegg har gang- og sykkelveg som det fra SVV ikke er krav om. Det vi si at ut fra SVV’s normer 

vil Innerdammen med god margin kunne motta ny blokkbebyggelse samt trafikken fra eksisterende 

bebyggelse som hører til vegen. 

For ovenstående vises det til Fig. C.20 og C.21 fra Håndbok N100, se nedenstående tekst og figurer. 

A1 Atkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t 
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Dagens situasjon for veinettet i Innerdammen er utfordrende spesielt i forhold til 

parkeringskapasitet. Dette vil i praksis si at det går utover fortau og veibredden da disse tidvis 

benyttes til parkering. Utfordringen omfatter også snølagring. 

Det nye prosjektet ivaretar parkering for sine boenheter innenfor sitt eget planområde, ihht kravene 

i kommunens arealdel 2014-2026. Det er også lagt inn 2 erstatningsplasser for den ene eksisterende 

plassene som blir berørt av den nye innkjøringen. Det ansees at den nye bebyggelsen ikke vil påvirke 

den eksisterende parkeringssituasjonen i negativ retning og at det heller ikke kan forventes at 

prosjektet skal kunne ta på seg å forbedre denne. 

Snølagring inne på eget planområde vil være uproblematisk da det er tilstrekkelig tilgjengelig areal på 
område mot jernbanen. 
Innerdammen blir benyttet som en del av skoleveien for en del skolebarn i området. Det er fortau 
frem til vendeplassen og fra denne går det stialternativer frem til gangveien.  Det er kommet innspill 
på at de fleste velger å gå over parkeringsplassen på baksiden av bebyggelse på 55/65. Strekningen 
det er snakk om er kort og oversiktlig, selv om den er uten fortau og krysser veien. 
Den nye bebyggelsen vil hovedsakelig bestå av små leiligheter hvor det til sammen er 22 p-plasser på 
området, i tillegg til 2 erstatningsplasser for inntil liggende arealer. Dette vil utgjøre en marginal 
økning av trafikktallet fra slik det er i dag.  
I tillegg er det en mulighet å gå hele veien frem til gangveien uten å krysse veien eller 
innkjøringspunktet for nytt boligområde.  
 

 
Figur 14 Utsnitt av 3D view, Google Map. 

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse fra Cowi, 09.02.2018. Analysen er vedlagt planleveransen. 

Analysen ble utarbeidet for et større antall leiligheter enn endelig forslag, med 9 stk flere boenheter 

og 8 flere p-plasser på planområdet. Beskrivelsen under er derfor basert på en høyere utnyttelse og 

flere bilturer pr dag. 

I og med konklusjonen i rapporten ble at den nye utbyggingen ville gi en veldig begrenset økning av 

trafikken, er det vurdert som unødvendig å revidere rapporten for det reduserte bygningsvolumet. 

 

Planområdet vil bestå av 30 små leiligheter. Det er 22 p-plasser på planområdet da en stor andel av 
leilighetene er under 25m² og dermed har krav om 0,3 plasser pr leil. 
Dette er det ikke tatt hensyn til i trafikkanalysen.  
Kapasitetsberegningene i rapporten viser at det oppstår problemer med avviklingen av trafikken fra 
Støverveien i krysset Bodøveien x Støverveien i fremtiden. Dette gjelder både med og uten 
utbygging. Utbyggingen skaper en veldig begrenset forverring av trafikkforholdene.  
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Foreløpige vurderinger viser at en ombygging av krysset til eksempelvis rundkjøring med to 
sirkulasjonsfelter vil kunne løse problemene med trafikkavviklingen i fremtiden. Trafikkveksten i 
Bodøveien medfører de samme utfordringene i kryssene videre mot Bodø sentrum med eller uten 
foreslått utbygging. 
Totalt for hele området som er medtatt er det beregnet 1890 bilturer pr dag. Av dette er det ca 160 
som kommer fra planområdet, noe som tilsvarer ca 8,5 % av det totale. 

 
Figur 15 Utsnitt av trafikkanalyse ( Cowi, 09.02.18), turproduksjon. 
 
Riktig tall for planområdet blir her 123 genererte bilturer pr virkedag. 
Som rapporten også konkluderer med så vil utbyggingen medføre en veldig begrenset økning av 
trafikken, selv med opprinnelig antall boenheter.  
En kan anslagsvis anta at ca 80 % av trafikken er knyttet til arbeidspendling, dvs en reell økning på ca 
50 passeringer i en kort periode morgen og ettermiddag. På dag- og kveldstid vil økt trafikk pga 
utbyggingen knapt være merkbar. 
Ut fra et samfunnsmessig ”kost/nytte” – perspektiv ansees tilrettelegging for 30 småleiligheter å 
representere en vesentlig større ”verdi” enn ulempe ved en svært marginal trafikkøkning i et enkelt 
veikryss. Det bes derfor om at planforslaget kan legges til grunn for den omsøkte utbyggingen. 
 
Ut fra ovenstående gjennomgang vedr. kapasitet, standard og sikkerhet for Innerdammen, 

konkluderer tiltakshaver med at planforslag og planbestemmelser sikrer de nødvendige tiltak for at 

de trafikkmessige sidene ved utbyggingen er ivaretatt. 

8.5 Kryssingsspor 

Område ved Innerdammen er et av flere alternativer ifht plassering av nytt kryssingsspor. Dersom 

valget faller på Innerdammen, er det ikke avklart akkurat hvor eller på hvilken side av eksisterende 

jernbanespor dette vil komme. 

Vi har illustrert en tenkt situasjon hvor sporet blir plassert i den minst gunstige situasjon, sett fra 

nybyggets side, inn mot ny bebyggelse, med en antatt avstand mellom midtlinjene for de to sporene 

på 7 meter. 
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Ved området hvor nytt spor da eventuelt vil havne nærmest ny bebyggelse, vil midtlinjen for dette 

sporet ligge ca 5,3 meter fra støyskjermingsveggen som er tenkt plassert i byggegrensen. 

Dersom det viser seg at det vil bli behov for å flytte skjermingsveggen, vil dette være uproblematisk, 

da det er tilstrekkelig areal å justere denne på.  

Til sammenligning så er planen for Støver Øst B3,2 regulert med en avstand fra jernbanens midtlinje 

til støyskjermingsvegg på 6,3 meter. Her ligger bebyggelsen 22 meter fra jernbanens midtlinje. 

Støysituasjonen for området vil naturlig nok endre seg med et ekstra spor, men dette vil være løsbart 

ved tiltak som blant annet; høyere støyskjerm eventuelt i kombinasjon med høyere rekkverk og/eller 

lydabsorbenter i himlingen på svalgang. 

Ved et nytt kryssingsspor, selv plassert på den minst gunstige situasjon for ny bebyggelse, så vil det 

uten tvil være mulig å tilpasse skjermingsløsninger slik at dette ikke vil få ugunstige konsekvenser for 

beboerne. 

 

 
Figur 16 Illustrasjon av mulig nytt kryssingsspor. 

8.6 ROS 

-  Trafikkløsning 
Trafikkløsning er beskrevet i kapittel 6.5 
 
-  Anleggsvirksomhet 
Anleggsvirksomhet medfører støypåvirkning av omgivelser og må derfor utføres i henhold til  
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.  
Anleggstrafikken må løses best mulig i forhold til øvrig ferdsel i området. Før igangsetting  
skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å minske ulempene med hensyn til  
anleggstrafikk på offentlige veier samt for støv og støy.   
Det må også sikres at anleggsarbeider (for eks. sprengning) gjennomføres sikkert slik at det  
ikke oppstår fare for personskade innen- eller utenfor anleggsområdet.  
Byggeplassen må sikres mot uvedkommende ferdsel ved gjerde eller lignende. 
 
- Støy 
Tiltak for å redusere økt støy og støv fra trafikk på området vil være harde overflater i parkerings- og 
kjøresoner. 
For den del av planområdet som ligger innenfor gul sone i støyrapporten for Jernbanestøy, må det 
iverksette tiltak som fremkommer i støyrapport. 
 
- Vannforsyning og avløpsnett 
Vanntrykket i området er i nedre grense for hva det bør være og tiltak må gjennomføres før 

utbygging tillates. Tiltak kan for eksempel være trykkøkningsstasjon eller lignende. Krav om tiltak tas 

inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

 



Side 33 av 38 
 

 

9 Innkomne innspill 
 

01. Fylkesmannen i Nordland 

Planen bør ivareta de deler av planområdet som er kartlagt som svært viktige friluftsområder; 

lekearealet i øst samt delen som grenser mot Futelva i vest. Fylkesmannen anmoder om at arealet i 

vest mellom jernbanen og Futelva reguleres til friområde. 

Planen må også sikre at grenseverdier for støy fra jernbane ivaretas. Det henvises til gjeldende 

arealplan for Bodø og krav til maksimalt støynivå. 

 

Kommentar: 

Punktene er tatt til etterretning og ivaretatt i planen. 

 

02. Nordland Fylkeskommune 

Fylkeskommunen ber om at målene i Fylkesplan for Nordland kapittel 8. 'Arealpolitikk i Nordland' blir 

hensyntatt så langt dette er hensiktsmessig. 

De ber om at det blir tatt hensyn til at området i dag er brukt som friområde og at utbygging 

begrenses eller at det iverksettes avbøtende tiltak for det området som omdisponeres til utbygging. 

På generelt grunnlag bemerker de at det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer, at det bør 

vurderes alternative energikilder, at ny bebyggelse tar hensyn til de estetiske forhold, at 

planprosessen legger opp til medvirkning i tråd med Pbl bestemmelser og de henviser til 

naturmangfoldlovens §7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf naturmangfoldloven 

§§8-12. Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i 

sjøer, elver, grunnvann og kystvann. 

Fylkeskommunen ber om at kommunens vurdering og begrunnelse til at planen ikke faller inn under 

forskrift om konsekvensutredning, fremkommer i forbindelse med at saken legges ut på offentlig 

høring. 

Planen er ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. 

Kommentar: 

Det er plankonsulents oppfatning at foreslått regulering ivaretar forvaltning av planområdet på en 

god måte ved at en stor andel av området opprettholdes. Nye opparbeidede uteoppholdsarealer 

tilføres som en tilleggskvalitet både innenfor planområdet og området generelt. 

Kommunens beslutning rundt konsekvensutredning er tatt med under punkt 7. 

03. Jernbaneverket 

Planarbeidet må ivareta byggegrense mot jernbanen både i plankart og bestemmelser. 

Geoteknikk og overvannshåndtering må vurderes med tanke på jernbaneinfrastrukturen. 

Eksisterende gjerde mot jernbanen må opprettholdes og bør sikres gjennom 

reguleringsbestemmelsene. Virkning av støy og vibrasjoner bør utredes og eventuelle avbøtende 

tiltak må beskrives og sikres gjennom rekkefølgebestemmelser 

Jernbaneverket forutsetter at det utføres en områdestabilitetsanalyse som dokumenterer 

tilstrekkelig sikkerhet iht kravene i TEK10. 

Jernbaneverket forutsetter at forslagsstiller setter seg inn i Jernbaneverkets veileder for nasjonale 

interesser i arealplanlegging. 
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Kommentar: 

Det har i etterkant av innspillsfristen vært kontakt med BaneNor i form av et møte samt 

mailkorrespondanse for avklaring rundt avstand til jernbanen. BaneNor opprettholder sitt krav til at 

bebyggelse og parkering må plasseres minimum 30 meter fra jernbanens midtlinje.  Planforslaget 

forholder seg til dette. Støy- og georapport er utarbeidet og prosjektet må forholde seg til disse. 

Nødvendige tiltak er tatt inn i bestemmelsene. Gjerde mot jernbanen blir vurdert som en del av 

støytiltaket og støyskjermen som blir nødvendig. 

Bestemmelsene setter krav til dokumentasjon på grunnforhold og tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
tiltaket. Det er også krav om godkjente VA-planer for området før det gis igangsettingstillatelse. Her 
vil overvannshåndteringen bli dokumentert.  
Det har i siste korrespondanse med BaneNor blitt gitt aksept for at manøvreringsareal plasseres 25m 
fra spormidt. Uttalelse vedlagt planleveransen. 
Ytterligere kommentar til løsning ved en eventuell utbygging med kryssingsspor i punkt 8.5 

 

04. Iris – Salten  

Det foreslås at det benyttes avfallsanlegg under grunn. 

Kommentar: 

Prosjektet tilrettelegger for foreslått anlegg. 

 

05. Nordlandsnett 

Nordlandsnett ber om at det tas hensyn til og høyde for de anlegg som det er nødvendig for de å 

etablere samt drifte. Det gjøres oppmerksom på flere forhold som må ivaretas ved inngripen og/eller 

opprettelse av nytt anlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes 

eller legges om, må det settes av plass til ny trasé og/eller nettstasjoner. Krav til eventuelt ny 

nettstasjon redegjøres for. 

Kommentar: 

Punktet tas til etterretning. Det har i etterkant av tilbakemelding på varsling vært kontakt med 

Nordlansnett og de bekrefter at det nye feltet kan tilknyttes nettstasjon ved den nye Prixbutikken. 

 

06. Naboer; Espen Angell, Lena Marie Borlaug, Christian Doll og Marthe Eggesvik,  
 Tove-Annette Andorsen og Tor-Erik Eidissen, Andreas Ostad Eriksen, Borgar Haug og Ingrid Olaisen, 
Ann Jorid og Leif Tore Jensen, Robert Lind, Per Magne Nikolaisen, Erlend Nilssen og Beate Kristin 
Krogh, Gunn og Arne Olaussen, Kurt-Olav Rengård Kristensen, Aslak og Stina Ringstad, Lina Roos, Lars 
Erik Simonsen, Øyvind Strøm. 
Det har kommet inn 16 merknader til planvarslingen fra naboer i tillegg til underskriftskampanje fra 

56 boenheter, 13 av disse er inkludert i merknadene. 

Momentene som kommer frem i innsigelsene er her samlet og kommentert under ett da de i stor 

grad er sammenfallende. Naboenes innsigelser er kommentert enkeltvis i eget vedlegg til 

planleveransen. Originalmeldingene blir vedlagt planleveransen. 

 

A  Konsekvensutredning 

Enkelte av naboene stiller seg uforstående til at det ikke kreves konsekvensutredning. Det hevdes at 

utbyggingen medfører økt belastning på området omkring Futelva og at eventuelle utslipp fra økt 

belastning ved utbyggingen burde utredes. 

Kommentar: 
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Behov for konsekvensutredning avklares etter fastsatte kriterier i forskrift om 

konsekvensutredninger. Planleveransen belyser de momentene som ved merknadene kommer frem 

som viktige og særegne for området.   

 

 

B Trafikale forhold 

Det ønskes svar på hvordan trafikale forhold skal håndteres både i anleggsperioden og som 

permanent løsning etterpå. Naboene er bekymret for myke trafikanter som benytter veien både til 

skole/ barnehage og for adkomst til Futelva elvepark og hvordan disse blir sikret i anleggsperioden. 

Enkelte mener at det bør vurderes om skoleveien ellers er sikker nok, med sikring mot Futelva og 

overgangen av Soløyvannsveien. 

Naboene er bekymret for den økte trafikken som resultat av 36 nye boenheter og mener veibredden 

i området ikke er dimensjonert for dette. Samtidig mangler det fortau. 

Det påpekes at de trafikale utfordringene ved Støver generelt ikke har blitt vurdert og ivaretatt i takt 

med utbyggingen. De mener området allerede har en trafikk som det ikke er dimensjonert for og at 

det må utføres en grundig trafikkanalyse i feltet. 

Kommentar: 

Se punkt 6.5 og 8.4 

 

C Parkering 

Det påpekes at parkeringsforholdene i Innerdammen pr i dag er utfordrende. Det er også krevende i 

forhold til snørydding på vinterstid. Naboene mener p-plassene som ble presentert i infomøtet var 

marginale og ønsker å få vite hvordan de eksisterende p-plassene som forsvinner ved ny innkjøring 

blir erstattet samt hvordan en eventuell sambruk av p-plasser vil bli løst. Det er også bekymring fra 

de som har p-plasser nær innkjøringsvei til planområdet da de anser at deres biler blir utsatt for 

større risiko for skader fra anleggstrafikken. 

Kommentar: 

Eksisterende parkering som blir borte ved at den regulerte innkjøringen tas i bruk, vil bli erstattet 

inne på det nye området, men med adkomst fra samme plass som tidligere. Parkering til prosjektet 

er ivaretatt inne på eget areal og er ihht bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

 

D Støy og støv 

Det ytres bekymring for hvordan naboer som ligger inn mot utbyggingsarealet med sine soverom, vil 

bli ivaretatt ifht støy og støv i utbyggingsfasen.  

Det er også bekymring for støv og skitt som vil legge seg på biler og forverre inneklima i boenhetene. 

De mener også at den eksisterende skogen på planområdet er med på å skjerme for støyen fra 

toglinjen, og at det åpne arealet med ny lekeplass og parkeringsarealet vil føre til mer støy. Dette i 

tillegg til støy fra beboere i ny bebyggelse samt støy fra lekeplass. 

Kommentar: 

En utbygging vil ikke kunne foregå uten at nærområder vil merke dette. Imidlertid settes det krav i 

kommuneplanen rundt dette:  

"Det skal utarbeides en overordnet plan for hvordan ulemper for beboere og næringsetableringer skal 
håndteres i bygge- og anleggsfasen, og planen skal være godkjent før det kan gis rammetillatelse. 
Detaljplan for beskyttelse av omgivelsene skal være skriftlig godkjent før igangsettingstillatelse kan 
gis. 
Planen skal redegjøre for ansvarlig for informasjon og henvendelser, samordningsmøter, 
driftsopplegg i ulike faser, driftstider, skjerming av byggeplass, skiltplaner, massetransport, transport 
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til og fra området, riggområde, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, rystelser og 
vibrasjoner, renhold og støvdemping. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 
anleggsarbeider kan igangsettes. 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i retningslinje T-
1442/2012." 
Når det gjelder støyskjerming og den eksisterende skogen, så vil kravet til oppføring av støyskjerm 

mot jernbanesporet bli mer effektiv enn eksisterende vegetasjon. 

Uteoppholdsarealet vil ta hensyn til eksisterende bebyggelse ved at det skal etableres en 

vegetasjonsbuffer mellom bebyggelse og uteopphold, slik at aktivitet blir trukket vekk fra 

bebyggelsen. Dette er ivaretatt i bestemmelsene.  

 

E Ny bebyggelse 

I informasjonsmøtet for naboene som ble holdt 29.03.16, ble det benyttet illustrasjoner som det ble 
presisert kun var ment for å gi et skissemessig inntrykk av mulig bebyggelse.   
Naboene mener at 3 etasjer med en antatt gesimshøyde på ca 13 meter fra gateplan (østre bygg) vil 
være i sterk kontrast til øvrig bebyggelse. De mener det blir lite visuelt tiltalende og vil medføre en 
betydelig forringelse av bokvalitet med tanke på lys og solforhold samt dårlig utsikt for eksisterende 
bebyggelse. 
De mener at eksisterende bebyggelse ikke er bygd med tanke på nye boliger i planområdet. 

 

Kommentar: 

Prosjektet har i etterkant av informasjonsmøtet blitt bearbeidet og foreslått bebyggelse er nå på 2 

leilighetsetasjer. 

Mønehøyde slik de foreligger, er på bygg BK2 ca C+45,7 

Revidert planforslag har redusert etasjehøyde og forholder seg direkte til eksisterende bebyggelse. 

 
Figur 17 Oppriss med kotehøyder, bygg BK2 og eksisterende bebyggelse. 

 

Eksisterende bebyggelse på tomt 55/70 har sine balkonger/terrasser og stuer på sydsiden av 

byggene, hvor utsikt ikke vil bli påvirket. I og med ny bebyggelse er plassert til side for denne vil de 

derfor heller ikke miste utsyn de tidligere har hatt fra sine soverom. 

Resterende eksisterende bebyggelse ligger syd og syd-vest for planlagt bebyggelse og med god 

avstand til planområdet. Dette kan også sees på vedlagte 3D illustrasjoner. 

 

Vedlagt soldiagram viser at planlagt bebyggelse ikke vil få betydning for solsituasjon på eksisterende 

bebyggelse. 

 

 

 

F Lekeareal 
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Naboene mener lekearealet som er tenkt opprettet i forbindelse med de nye byggene ikke kan 

erstatte frileksområdet som i dag bla benyttes som ake/skibakke. 

Planområdet slik det ligger i dag har fungert som en grønn friplass og en kvalitet i forhold til å bo så 

nært jernbanen. De er også bekymret for støy fra dette området og for hvordan området blir 

avgrenset. 

Kommentar: 

Ved oppføring av de nye byggene vil det fremdeles være igjen eksisterende grønn vegetasjon på 

planområdet. Sikringen mot jernbanen vil også bli oppgradert samt at det fremdeles vil være mulig å 

benytte skråning nord-øst på tomten til aking. 

Ved oppføring av nye lekeområder samt ny bebyggelse vil beboere som nærmeste nabo merke mer 

aktivitet. Det er imidlertid lagt inn i bestemmelsene at det skal etableres skjermingsbeplantning mot 

eksisterende bebyggelse og at dette må fremkomme på utomhusplan som skal godkjennes ved 

rammesøknad. 

Lekearealet vil være tilgjengelig for eksisterende bebyggelse med felles eiendomsgrense til 

planområdet, slik at dette vil være en oppgradering av lekeområdet samtidig som det skal 

opparbeides en felles grillplass.  

Prosjektet er basert på leiligheter med 1 soverom, slik at det er lite sannsynlig at det blir 

barnefamilier som vil bosette seg her.  Lekeaktiviteter vil trolig ikke bli veldig ulik dagens situasjon. 

 

G Infrastruktur 

Det ytres bekymring for tilgjengelighet av tilstrekkelig antall skole-/barnehageplasser i nærmiljøet. 

Dette sett i sammenheng med planarbeidet for 150 nye boenheter for Støver Øst samt all ny 

bebyggelse som har kommet de senere årene. 

Kommentar: 

Skolekapasitet er avklart med skolekontoret og lagt ved planleveransen. Vedlegg 02 

 

 

H Vann/avløp 

Det bes om dokumentasjon for hvordan vanntrykket skal opprettholdes på et forsvarlig nivå da dette 

i dag er i grenseland i fht krav/anbefaling. 

Om det prosjekteres en trykkøkningsstasjon vil enkelte at denne skal plasseres slik at den også 

ivaretar eksisterende bebyggelse. 

Det bes også om dokumentasjon på at avløpsnettet er tilstrekkelig dimensjonert for 36 nye 

boenheter. 

Kommentar: 

Vann og avløp vil bli dimensjonert og i varetatt ihht kommunale normer. Dette er et krav ved en hver 

utbygging og også satt inn som paragraf i bestemmelsene. 

 

I Generelt 

Det stilles spørsmål ved hvordan et helhetlig visuelt uttrykk på bebyggelsen skal ivaretas ved ny 

utbygging. 

Tomten har tidligere blitt avvist til boligformål, hva har endret seg siden forrige søknad? 

Kommentar: 

Det tilstrebes en estetisk kvalitet som skal ivareta krav til tilpasning av eksisterende bygningsmiljø. En 

endelig vurdering og godkjenning av denne vil foreligge først i byggesaksbehandlingen. 
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Når det gjelder forrige vedtak i PNM, ble vedtaket 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 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 dette planforslaget. 

Det ansees at planforslaget er vesentlig mindre både i leilighetsantall og bygningsmasse. Antall 

boenheter som ansees som vesentlig mindre, er fastslått i seneste vedtak i PNM og er på maks 30 

boenheter.  Samtidig tilbyr prosjektet gode kvaliteter i utemiljøet som kommer hele området til 

gode. 

De to byggene har slik de nå foreligger en oppdeling i fasadene, ved balkongløsningene, takform 

samt materialbruk, som gir en gjenkjennende rytme samt er med på å redusere målestokk på 

bebyggelsen. Oppdelingen bryter opp lengdevirkningen på byggene.  

 

 
 

Fasadeillustrasjon mot BK2, sett fra veien. 

 

 
 

Fasadeillustrasjon mot BK1 og 2, sett fra jernbanen. 


