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Sluttbehandling - Detaljregulering Vikan industriområde 

 

Bystyrets behandling i møte den 12.06.2019: 

 

Forslag 

 
Fra Randolv Gryt på vegne av SV, SP og MDG: 
 
Behandling av denne saken utsettes og behandles i forbindelse med utarbeiding av 
kulturminneplanen. 
 
 
Fra Linda Forsvik, Rødt: 
 
Ytre Vikan tas ut av planen 

 
Fra Astrid T. Olsen på vegne av SV og MDG: 
 
Naustene/bryggene som er foreslått vernet, befinner seg i en kontekst som er med på å gi 
området kulturhistorisk verdi. Bystyret ber derfor om at de delene av BN3 som befinner seg 
nærmest naustene, som Tronkliskjæret og fjellpartiet bak naustene, omgjøres fra næring til 
hensynssone bevaring. Bystyret ber også om en sak som viser hvordan området, i samarbeid med 
grunneierne, kan tilrettelegges for allmennheten. 

 
 

Votering 

 
Utsettelsesforslaget fikk 10 stemmer og falt (4R, 2SV, 1SP, 1V, 1KRF, 1MDG) 



Forslag fra Linda Forsvik fikk 5 stemmer og falt (4R, 1SP) 
Innstillingen ble vedtatt med 29 stemmer, mot 10 stemmer for forslag fra Astrid Olsen (4R, 2SV, 
1SP, 1V, 1KRF, 1MDG). 
 

Vedtak 

 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan planID 2015012 med plankart nivå 2 i målestokk 1:2000 
i A0-format, datert 04.03.2019, og i bestemmelser datert 04.03.2019. Vedtaket fattes med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
Bystyret vedtar oppheving av hele eller deler av reguleringsplaner 2505 Vikan Industriområde av 
23.04.1980, 2517 RV80 Kvalvåg-Vikan av 11.12.2003 5035 RV80, Løding-Vikan inkl. Tverlandsbrua 
og 2505_01 Midtre Vikan gnr/bnr 61/2 av 09.12.2004. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-14. 
  
Tillegg til pkt. 3.4 i planbestemmelsene: Tiltak i sjø skal gjøres utenom torskens gyteperiode. 
 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 28.08.2019: 

Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Forslag fra Håkon Møller (MDG) 

Tillegg til pkt. 3.4 i planbestemmelsene: Tiltak i sjø skal gjøres utenom torskens gyteperiode. 

  

  

    

Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Felles forslag fra Håkom Møller (MDG) og Astrid Olsen (SV), fremmet av Håkon Møller: 

Naustene/bryggene som er foreslått vernet, befinner seg i en kontekst som er med på å gi området 
kulturhistorisk verdi. Bystyret ber derfor om at de delene av BN3 som befinner seg nærmest naustene, som 
Tronkliskjæret og fjellpartiet bak naustene, omgjøres fra næring til hensynssone bevaring. Bystyret ber også 
om en sak som viser hvordan området, i samarbeid med grunneierne, kan tilrettelegges for allmennheten. 

Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Forslag fra Håkon Møller (MDG) 

Saken utsettes. Naustene/bryggene som er foreslått vernet, befinner seg i en kontekst som er med på å gi 
området kulturhistorisk verdi. Bystyret ber derfor om at de delene av BN3 som befinner seg nærmest 
naustene, som Tronkliskjæret og fjellpartiet bak naustene, omgjøres fra næring til hensynssone bevaring. 
Bystyret ber også om en sak som viser hvordan området, i samarbeid med grunneierne, kan tilrettelegges 
for allmennheten.  

Linda Forsvik fremmet følgende forslag: 



Forslag fra Linda Forsvik (Rødt) 

Ytre vikan tas ut av planen 

  

 

Votering: 

Utsettelsesforslag fra Håkon Møller (MDG) 

Forlaget fikk 4 stemmer (1SV, 1MDG, 1Rødt, 1AP) og falt mot 9 (5H, 1FRP, 3AP) stemmer. 

  

Forslag fra Linda Forsvik (Rødt):  

Forslaget fikk 2 (1Rødt, 1MDG) stemmer og falt.  

  

Fellesforslag fra Håkon Møller (MDG) og Astrid Olsen (SV): 

Forslaget fikk 4 (1MDG, 1Rødt, 1SV, 1AP) stemmer mot 9 (5H, 1FRP, 3AP) og falt.  

  

Forslag fra Håkon Møller (MDG): 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

  

  

  

  

 

Komite for Plan, næring og miljøs innstilling: 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan planID 2015012 med plankart nivå 2 i målestokk 1:2000 
i A0-format, datert 04.03.2019, og i bestemmelser datert 04.03.2019. Vedtaket fattes med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
Bystyret vedtar oppheving av hele eller deler av reguleringsplaner 2505 Vikan Industriområde av 
23.04.1980, 2517 RV80 Kvalvåg-Vikan av 11.12.2003 5035 RV80, Løding-Vikan inkl. Tverlandsbrua 



og 2505_01 Midtre Vikan gnr/bnr 61/2 av 09.12.2004. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-14. 
  
Tillegg til pkt. 3.4 i planbestemmelsene: Tiltak i sjø skal gjøres utenom torskens gyteperiode. 
  
 
 
 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 29.05.2019: 

Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Fellesforslag på vegne av Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, KrF, Høyre, FrP, Rødt, SV 

Saken utsettes i påvente av befaring 

 

Votering:  

Enstemmig vedtatt 

  

 

Komite for plan, næring og miljøs vedtak:  
Saken utsettes til befaring kan gjennomføres 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan planID 2015012 med plankart nivå 2 i målestokk 1:2000 
i A0-format, datert 04.03.2019, og i bestemmelser datert 04.03.2019. Vedtaket fattes med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
Bystyret vedtar oppheving av hele eller deler av reguleringsplaner 2505 Vikan Industriområde av 
23.04.1980, 2517 RV80 Kvalvåg-Vikan av 11.12.2003 5035 RV80, Løding-Vikan inkl. Tverlandsbrua 
og 2505_01 Midtre Vikan gnr/bnr 61/2 av 09.12.2004. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-14.  
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Annelise Bolland  
Byplansjef  
  
Saksbehandler: Trond Eivind Åmo  



 

Trykte vedlegg: 

1 Planbeskrivelse 2015012 Vikan industriområde 
2 Planbestemmelser 2015012 Vikan industriområde 
3 Plankart 2015012 Vikan industriomrde 
4 Samlede merknader del 1 
5 Samlede merknader del 2 
6 Trekking av innsigelse - detaljregulering Vikan industriområde 
7 Merknadsbehandling Vikan 

Utrykte vedlegg: 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for økt utnyttelsesgrad og videreutvikling av 
eksisterende industriområde i Midtre Vikan (området vest for Tverlandsbrua), ny 
næringsbebyggelse i Ytre Vikan (området lengst sørvest i planområdet) og Indre Vikan (området 
nord for Tverlandsbrua), samt båthavn i Indre Vikan. Det er et stort behov for plasser til store 
båter/fiskebåter i Bodø. Planforslaget bidrar til å imøtekomme dette behovet. Gjeldende 
reguleringsplaner 2505 Vikan Industriområde av 23.04.1980, 2517 RV80 Kvalvåg-Vikan av 
11.12.2003 5035 RV80, Løding-Vikan inkl. Tverlandsbrua og 2505_01 Midtre Vikan gnr/bnr 61/2 av 
09.12.2004 foreslås helt eller delvis opphevet. 
 
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i konsekvensutredningene og i planbeskrivelsen vil 
planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø 
eller samfunn dersom foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres. 
 
Planforslaget er også i tråd med signalene fra kommunen angående utvikling av området til 
næringsformål og utviklingen av planområdet til dette formålet. 
 
Rådmannen anbefaler at detaljregulering av Vikan industriområde vedtas. 
 
 

 



Saksopplysninger 

Oppstart  
Oppstartsmøtet ble avholdt 17.06.2015 og varslet oppstart ble annonsert den 14.08.2016. 
Planprogram med konsekvensutredning ble samtidig lagt ut på høring. Vedtak om fastsettelse av 
planprogram med konsekvensutredning ble utført den 10.04.2017. 
 
Merknader  
Det kom inn 16 merknader og uttalelser i høringsrunden. Disse var: 
 
 Kystverket 
 Fiskeridirektoratet 
 Fylkesmannen i Nordland 
 Statens vegvesen 
 Bane NOR 
 Norges Vassdrags- og Energidirektorat 
 Nordland fylkeskommune 
 Avinor 
 Kulturkontoret, Bodø kommune 
 Helse- og miljøtilsyn Salten 
 Hopen Velforening 
 Nordland fylkes fiskarlag 
 Lars Ola Navjord 
 Sølvi Brækkan 
 Tom Evjen mfl.  
 Kjell Brækkan 
  
Det vises til vedlagte merknadsbehandling. 
 
Innsigelse 
Nordland fylkeskommune fremmet i offentlig høringsrunde innsigelse knyttet til kulturminner. 
Innsigelse ble løst ved at bryggene mellom Ytre og Midtre Vikan samt området utenfor ble sikret 
gjennom vern. Som følge av omforent løsning ble dette innarbeidet vedlagt planbestemmelse, 
plankart og planbeskrivelse og på bakgrunn av dette har Nordland fylkeskommune trukket sin 
innsigelse. Planen kan med dette egengodkjennes av Bystyret. 
 
Tiltakshaver og planlegger 
Tiltakshaver er Ann Torill Kokaas, Tore Vikan m.fl. Planlegger er Norconsult AS. 
 
Bakgrunn  
Området er på ca. 150 daa, og ligger ca. 15 km øst for Bodø sentrum, langs RV80, og omfatter 
Ytter Vikan, Midtre Vikan og Inner Vikan. Hensikten med detaljreguleringsarbeidet er å legge til 
rette for videreutvikling av eiendommene til næringsvirksomhet med tilhørende trafikk- og 
utomhusarealer, og erstatte eksisterende reguleringsplaner med en ny plan som omfatter 
eksisterende planområder og nye uregulerte områder. 
 
Om området  
Planområdet ligger langs RV80, nord og sørvest for Tverlandsbrua ca. 15 km fra Bodø sentrum. 
Planområdet er delt i to områder bestående av til sammen 150 daa som reguleres til 
næringsformål. Planområdet strekker seg fra havoverflaten og opp til ca. kote + 42.  



 
I Ytre Vikan er planavgrensningen utvidet noe mot nordvest i ift. det som er varslet ifm. 
planoppstarten. Dette for at utbedringen av atkomstveien ikke skal komme i konflikt med naustet 
som er SEFRAK registrert. 
 
For enkelhetsskyld har man i plansaken valgt å omtale planområdet som tre hovedområder; Indre 
Vikan, Midtre Vikan og Ytre Vikan. 
 
Planstatus  
Indre Vikan er regulert til næring gjennom gjeldende reguleringsplaner – planid 2505, 2514, 2602 
(utgått men 5035 henviser til 2602) og 5035. Gjeldende reguleringsplaner er ikke 
sammenhengende, noe som er ønskelig. Samt at 5035 henviser til område definert som Næring og 
vegareal på oversiden.  
 
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 definerer området til hovedsakelig næring. Ytre Vikan er 
definert til fremtidig næring, Midtre Vikan som eksisterende næring og Indre Vikan til Andre typer 
bygg og anlegg. Del mellom Ytre og Midtre Vikan er definert til bane. Det er krav om 
detaljregulering av området. 
 
Siden området er over grenseverdien på 15 000 m2 ble krav om konsekvensutredning utløst. 
Videre ble krav om konsekvensutredning av «marina» øst for Tverlandsbrua utløst, som vil være i 
strid med overordnet plan og derved være KU-pliktig. Når det gjelder «marina» vises det til 
forskrift om konsekvensutredning § 2 d § 3 b og § 4. Når det gjelder næringsområder i Indre og 
Ytre Vikan vises til § 2d, § 3b og c, og § 4 i forskrift om konsekvensutredning. § 2d innebærer 
reguleringsplan for mer enn 15 daa. § 3b innebærer vurdering av reguleringsplaner inntil 15 daa 
mens § 3c vil innebærer utviklingsprosjekter for industriområder (vedlegg II, punkt 10 a, punkt 11 j 
og k). 
 
Om tiltaket  
I planområdet tenkes det lagt til rette for bygninger og anlegg for industri og lager med tilhørende 
kontorer, servicefunksjoner samt parkeringsareal.  



 
Utnyttingsgrad foreslås satt til %-BYA 
= 100% og maks tillatt byggehøyde 
foreslås tillatt inntil 15 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. Siloer 
og andre spesielle konstruksjoner 
foreslås tillatt inntil 30 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Byggegrense mot Rv. 80 foreslås satt 
30 m fra veiens senterlinje. I Indre 
Vikan settes byggegrense mot 
jernbane 30 m fra banemidt og 
byggegrense mot gamle riksvei 
(Sildstengveien) vil følge 
eiendomsgrensen. Byggegrensen er 
ellers satt 4 m fra tilstøtende 
eiendommer. Der byggegrense ikke er 
vist faller denne sammen med 
formålsgrensen. 

 
Ved Ytre Vikan planlegges det utfylling i sjø og sprengning/planering av eksisterende terreng ved 
Mariahetten.  
 
Området mellom Tronkliskjæret og Midtre Vikan samt 2 brygger er foreslått avsatt med 
hensynssone bevaring. 
 
Ved Midtre Vikan planlegges det å legge til rette for videre drift og utvidelse av eksisterende 
næringsvirksomhet med økt utnyttelsesgrad.  
 
Ved Indre Vikan vil den nedlagte pelsfarmen og området rundt planeres og fylles ut. Langs gamle 
riksvei (Sildstengveien) planlegges det etablert fortøyningsområder for båter og flytebrygger for 
større båter med tilhørende parkering i lommer langs gamle riksvei der forholdene legger til rette 
for det og evt. i område benevnt BN1 på plankartet (dvs. i området regulert til 
næringsbebyggelse). Flytebryggene planlegges lagt med langsgående retning innover i Hopen til 
eksisterende bom. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er tatt med rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 
 

o Situasjonsplan 
o Illustrasjoner/perspektiver 
o Teknisk infrastruktur 
o Ulemper i anleggsfasen 
o Grunnforhold 
o Forurensning i grunn med tiltaksplan  

 
ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 
tiltak i forbindelse med dette planarbeidet.  



Vurderinger 

Problemanalyse 
De store utfordringene i denne planen har vært: 
 
 Adkomstløsning til Ytre Vikan 
 Kulturminner 
 Geotekniske forhold 
 Flytebrygger / marina 
 
Det ble som nevnt tidligere, fremmet innsigelse i forhold til kulturminner fra Nordland 
fylkeskommune. I høringsperiode var det flere som hadde uttalelse knyttet til bryggene mellom 
Ytre og Midtre Vikan.  
 
Adkomst til Ytre Vikan ble definert i Kommunedelplan for Thallekrysset – Naurstadhøgda med bro 
fra IRIS og ned til Ytre Vikan. Dette er et tiltak som innehar stor usikkerhet med hensyn til når tid 
bro bygges og vil medføre store kostnader. 
 
Når det gjelder geotekniske forhold, er det kjent at området har utfordringer knyttet til kvikkleire. 
Bane NOR og Statens vegvesen har gitt uttalelse på dette feltet. 
 
Flytebrygger og marina langs gamle RV80 til Hopen har vært belagt med usikkerhet med hensyn til 
bølge og kommunaltekniske innstallasjoner. 
 
Løsningsmuligheter 
Adkomst til Ytre Vikan er løst i samråd med Statens vegvesen.  
 
Det har vært gjennomført geotekniske analyser både i sjø og til lands. Ett område som tidligere har 
vært sikret med hensynssone er tatt ut da kvikkleire ikke ble påvist. Det er tatt inn ett nytt område 
som har fått hensynssone knyttet til kvikkleire. De geotekniske analysene viser at adkomstløsning 
til Ytre Vikan anses å kunne etableres slik som inntegnet i kart. Utfylling i sjø som vist i kart, er 
tegnet inn på bakgrunn av geotekniske analyser. Bane NORs merknad er ivaretatt i planen. 
 
På bakgrunn av merknader har området avsatt i utgangspunktet til flytebrygger/marina blitt 
trukket nærmere Tverlandsbroen.  
 
Konsekvenser økonomiske / personellmessige / miljømessige / andre 
Bodø kommune vil kunne måtte påta seg kostnader med ekspropriering av et mindre stykke 
knyttet til adkomstløsning til Ytre Vikan. Utover dette, anses det ikke å tilkomme negative 
økonomiske konsekvenser for Bodø kommune. 
 
Planen vil ikke medføre noen personellmessige konsekvenser for Bodø kommune utover det 
ovenfornevnte forholdet. 
 
Planen har så langt som mulig ivaretatt de negative miljømessige konsekvensene som mulig. 

Konklusjon og anbefaling 

Planen følger opp de arealmessige avsetningene gjort i kommunedelplan for Thallekrysset – 
Naurstadhøgda, vedtatt i 2008, samt videreføringene i Kommuneplanens arealdel 2009-2021 til og 
med Kommuneplanens arealdel 2018-2030. 



 
Planen har utredet og har imøtekommet de utfordringene som er belyst på en god måte. Behovet 
for nye sjørettede næringsarealer til industriformål er stor og denne planen imøtekommer dette 
behovet.  
 
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at planen vedtas. 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
 
 
 
 


