Byplan

Dato: ........................................................ 15.10.2019
Saksbehandler: .................................... Svana Hollum
Telefon direkte: ....................................... 75 55 53 59
Deres ref.: .........................................................«Ref»
Løpenr.: .................................................. 85122/2019
Saksnr./vår ref.: ........................................ 2019/8183
Arkivkode: ..................................................................

«MottakerNavn»
«Kontakt»
«Adresse»
«Postnr» «Poststed»

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for deler av
Kleivaveien og Junkerveien, Rønvik
Planområdet omfatter deler av Junkerveien og Kleivaveien og krysset mellom veiene, samt
kryssene mellom Kleivaveien og Hellran og Kleivaveien og Rødbrekka. Planområdet omfatter også
parkeringsplassen i Maskinisten og butikken i Kleivaveien. Planområdet er vist på kart under:

Hensikten med planen er å lage en tryggere adkomst til friområdet, samt å tilrettelegge for bedre
framkommelighet for kollektivtransporten. I dag kan ikke to busser møtes på denne strekningen.
Krysset mellom Kleivaveien og Junkerveien skal derfor bygges om slik at framkommeligheten for
kollektivtrafikken bedres. Kryssene Hellran og Rødbrekka i Kleivaveien skal også bygges om. Det
kan bli aktuelt med noe grunnerverv i forbindelse med prosjektet. Berørte grunneiere vil få mulighet
til egne møter med kommunen.

Byplan
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:

Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:

75 55 50 00
75 55 50 00

Elektroniske adresser:
postmottak@bodo.kommune.no
svana.hollum@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 00080

Det vil i planprosessen vurderes ulike løsninger for krysset mellom Kleivaveien og Junkerveien,
inkludert adkomst til parkeringsplassen i Maskinisten. Behov for fortau på sørøstsiden av
Junkerveien fra bussholdeplassen og bort til parkeringsplassen vil bli vurdert. Utforming av
parkeringsplassen i Maskinisten vil også være et tema. Fortauet i Kleivaveien opphører ved
butikken og arealet er noe utflytende. I planprosessen vil det sees på muligheter for å stramme opp
arealet.
Ansvarlig for prosjekt- og planprosessen er Bodø kommune. Kontaktperson på Byplan er Svana
Hollum: svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no
Innspill til oppstartsvarselet sendes til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller
postmottak@bodo.kommune.no innen 24. november. Varsling om oppstart finnes også på Bodø
kommunes hjemmesider: https://bodo.kommune.no/planprosesser/
Det inviteres til åpent møte 4. november klokka 19.00 på møterom Huldra på Sølvsuper, Vebjørn
Tandbergs vei, Bodø. Representanter fra Bodø kommune som jobber med grunnerverv, med
Bypakke Bodø og på Byplan vil delta i møtet.

Med hilsen

Annelise Bolland
Byplansjef

Svana Hollum
Arealplanlegger

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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