
Byplan 
Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 
Postboks 319,  8001  Bodø  Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013 
Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 svana.hollum@bodo.kommune.no Bankkonto: 
 Telefax:  www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 

 

 

 
 

 
Byplan   

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

 
 
 
 

Varsel om utvidet planområde - detaljregulering for deler av 
Kleivaveien og Junkerveien 
Bodø kommune varsler med dette om utvidelse av planområdet for detaljregulering for deler av 
Kleivaveien og Junkerveien. Oppstart av planarbeid ble annonsert 19.10.2019.  
 
Planavgrensningen utvides vestover fra den opprinnelige planavgrensningen. Utvidelsen omfatter 
en del av Kleivaveien og et areal langs nordsiden av Kleivaveien, samt deler av krysset mellom 
Kleivaveien og Stordalsveien. Utvidelsen av planområdet omfatter kommunalt areal, samt en del av 
gbnr. 31/895.  
 

 
 
 

Dato:  ........................................................ 21.11.2019 
Saksbehandler:   .................................... Svana Hollum               
Telefon direkte:   ....................................... 75 55 53 59 
Deres ref.:   .........................................................«Ref» 
Løpenr.:   .................................................. 96471/2019 
Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2019/8183 
Arkivkode:   ............................................................ L13 
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Bakgrunn 
Det ble varslet oppstart for planarbeid for detaljregulering for deler av Kleivaveien og Junkerveien 
19.10.2019. 
 
Bakgrunnen for oppstart av planarbeidet er et ønske om å bedre framkommeligheten for 
kollektivtransporten og bedre trafikksikkerheten i området. Det er ønskelig å forkjørsregulere 
Kleivaveien. Kryssene mellom Kleivaveien og Junkerveien, Kleivaveien og Rødbrekka og 
Kleivaveien og Hellran skal bygges om. Adkomsten til parkeringsplassen i Maskinisten skal også 
vurderes i planarbeidet.  
 
Utvidelsen av planområdet 
Hensikten med å utvide planområdet er å vurdere behov for fortau på nordsiden av Kleivaveien. I 
dag er det fortau på sørsiden av Kleivaveien. Det oppleves i dag utrygt for myke trafikanter i 
området, og det mangler trygge krysningspunkt langs deler av Kleivaveien. Det vil vurderes ulike 
løsninger for å bedre trafikksikkerheten i området. 
 
Utvidelsen omfatter en del av Kleivaveien, fra den tidligere varslede planavgrensningen og vestover 
til Stordalsveien, og et areal nord for Kleivaveien. I sør går planavgrensningen midt i veien. 
Utvidelsen tar med et areal som inngår i reguleringsplan for Stordalen. Det meste av dette arealet er 
regulert til park. Noe av arealet er regulert til parkering. I kommuneplanens arealdel er arealet som 
inngår i utvidelsen avsatt til vei og boligbebyggelse. 
 
Vurdering av krav til konsekvensutredning 
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.  
 
Ny dato for åpent møte 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid ble det invitert til et åpent møte. Møtet ble 
avlyst på grunn av sykdom. Det inviteres til møte 9.12.2019 klokka 18.00 på Sølvsuper, møterom 
Huldra. Møtet vil gjelde hele planområdet.  
 
Innspill til planarbeid 
Frist for å komme med innspill er 5. januar. Innspill sendes til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 
Bodø, eller på epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 5.1.2020. Merk med saksnr. 
2019/8183. 
 
Kontaktperson i Bodø kommune er Svana Hollum: svana.hollum@bodo.kommune.no 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Svana Hollum  
 Arealplanlegger  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
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Kopi til: 
Truls Eirik Moan    
Annelise Bolland    
Tom Johannesen    
Øyvind  Arntzen Postboks 319 8001 Bodø 
Roar Bratland Erichsen    
Solveig M. B. Lakså    
Svein Erik Moholt    
Arne Vinje    
Hedvig Pedersen Holm Postboks 319 8001 BODØ 
Kari Skirbekk    
Stig Christoffer Solli    
Råd for funksjonshemmede Postboks 319 8001 Bodø 
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