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Innledning
Statens vegvesen varslet den
12.10.2018 planoppstart for
detaljregulering for rv. 80
Hunstadmoen-Bodøelv i Bodø
kommune.
Beboere i planområdet fikk
tilsendt info med oppfordring
til å bidra med innspill i
forbindelse med
planoppstarten. Fristen for å
komme med innspill var satt til
16.11.2018. På bakgrunn av
varselet kom det inn 16
innspill. Samtlige innspill er
kommentert av Statens
vegvesen.
Dette dokumentet inneholder
alle de innkomne innspillene,
samt Statens vegvesen Region
nord sine kommentarer til
disse. Bidrag fra beboere i
området er viktig for det videre
arbeidet da det er vanskelig
for Statens vegvesen å kjenne
til alt om lokale forhold.
Innspillene er nyttig for det
videre planarbeidet.
Det er utarbeidet planforslag som er sendt ut på offentlig ettersyn/høring før endelig vedtak
i Bodø kommune.
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1 Innkomne innspill ved varsling av planoppstart
Ved høringsfristens utløp var det kommet 6 innspill fra sektormyndigheter og 10 innspill fra
private grunneiere. Innspillene gjelder både generelle forhold og konkrete eiendommer.

1.1 Innspill fra sektormyndigheter
1.1.1 Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale
interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter
plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i
planarbeidet.

Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon
og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til
sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå
vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til
klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av
vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE
kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt
nok ivaretatt i planen.

Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter
energi- og vassdragslovgivningen.n Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser,
bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
•

NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg.

•

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i
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•

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en
unngår innsigelse.

•

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flomog skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og
innarbeides i planen.

•

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.

•

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig
ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og
vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs
saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til
rn@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand
til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs
bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i
oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Kommentar Statens vegvesen:

Flom, erosjon og skred
Reguleringsplanen er utarbeidet i hht gjeldende lov- og regelverk, dvs plan- og
bygningsloven med sine forskrifter. Gjennom planarbeidet skal det legges til rette for
ombygging av dagens trefeltsveg til tofeltsveg med sykkelveg og fortau. I utgangspunktet
klarer en seg med dagens vegareal for å kunne gjennomføre ombyggingen.
Med tanke på skred/ustabil grunn er det gjort geotekniske undersøkelser og det er ikke
gjort noen kritiske funn. Geotekniske rapporter er lagt ved planforslaget ifm offentlig
ettersyn/høring.
Statens vegvesen har ansvar for å ivareta overvannet som blir generert av vegen. Når det
gjelder dette så genererer ombygd veganlegg ikke noe mer overvann enn før. Der det
oppstår behov for å oppgradere ledningsnettet for håndtering av overvann vil dette blir gjort
og det blir tatt hensyn til et klimapåslag for å forebygge flomsituasjoner.

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Planarbeidet berører ikke noe vassdrag eller kommer i berøring med grunnvannet.

Energianlegg
Planarbeidet berører ikke noe energianlegg.
Ellers tas innspillet fra NVE til orientering.
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1.1.2 Innspill fra Sametinget
Etter Sametinget sin vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan de ikke se at det er fare
for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner.
Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til tiltaket.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet
ledd. Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre
arbeidet i marken.
Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i
følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter,
gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser
(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller
husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er
på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Det gjøres oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Kommentar Statens vegvesen:
Det flettes inn en reguleringsbestemmelse som ivaretar Sametingets innspill i planarbeidet.
Ellers tas innspill til etterretning.

1.1.3 Innspill fra Nordland fylkeskommune
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende
innspill:

Forholdet til regionale interesser
Så langt fylkeskommunen kan se, er dette tiltaket ikke i strid med regional politikk slik det
blant annet går fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland. Vi viser
likevel til Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som inneholder klare mål for arealpolitikken i
perioden, og ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet, spesielt kap 8.2 By- og

tettstedsutvikling som bl.a. sier:
i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom
ulike transportmidler
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l) Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og
sammenhengende gang- og sykkelveinett.
Plantiltakene skal legge til rette for separate gang- og sykkelløsninger som fremmer gåing
og sykling som alternativ transportform. Dette er positivt og i tråd med regional arealpolitikk
knyttet til bl.a. klima, miljø og by- og tettstedsutvikling. Fylkeskommunen ber om tiltaket
sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkeltraseer, turdrag innen og mellom
boligområder og grøntområder, samt skole, butikk og andre viktige servicepunkter.

Planfaglig
Plassering og dimensjonering av infrastrukturen bør ta hensyn til fremtidige klimaendringer.
Fylkeskommunen ber om at det legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i planens risikoog sårbarhetsanalyse (ROS).
Digital plandialog
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen
kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både
planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt
plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og
gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg
av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
•

Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.

•

Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative
energikilder bør alltid vurderes.

•

Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til
lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge
sikring av områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en
særlig risiko for liv og helse.

•

Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold,
jfr. plan- og bygningsloven § 1-1.

•

Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i
prosessen.

•

Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige
beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

•

Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning
som sikrer god vannkvalitet.
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Kulturminnefaglig
Krigsminner
På nordvestsida av lyskrysset ved Grønnåsen ligger en tysk bunker av type Regelbau SK.
Bunkeren er kort beskrevet her:
http://thomaslillevoll.net/1153482.html
Tilstand og eventuell verneverdi er uavklart, men som regional kulturminnemyndighet
anbefaler Nordland fylkeskommune at en prøver å unngå at dette krigsminnet går tapt.
Arkeologiske kulturminner
Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med fredete, arkeologiske kulturminner. Vi
har foreløpig ingen merknader til planarbeidet når det gjelder arkeologiske kulturminner, og
vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget.
Kulturminnefaglig vurdering, krigsminner og arkeologi: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26.

Samferdselsfaglig
Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og
gjennomføring av all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket.
Trafikksikkerhet for alle reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus.
Fylkeskommunen er generelt opptatt av å forbedre forholdene for kollektivtransport i den
grad vi har mulighet til dette. Det innebærer bla prioritering av kollektiv, tilrettelegging for
holdeplasser og etablering/forbedring av knutepunkter/holdeplasser. Kollektivtransport er
et viktig ledd i kommunikasjonssystemet. Busstilbudet i Bodø har sett en formidabel vekst,
med opptil 70 prosent vekst de siste fem årene. I stor grad tilskrives økningen forenkling og
omlegging av linjene, samt fornyet og forbedret informasjon.
Nordland fylkeskommune vil fortsette satsningen på kollektiv i Bodø. Det er derfor viktig å
sikre fremkommeligheten for bussen i konkurranse med privatbilen. Det er to faktorer som
spiller inn her, frekvens og tid. Det siste forholdet, tid, vil bli utfordret når bil og buss kjører
to ulike traseer, spesielt når privatbilene har svært forbedret kjørevei. Dersom det ikke
gjøres tiltak for å sikre fremkommeligheten for bussen, vil ikke bussen i fremtiden kunne
konkurrere på tid.
Fylkeskommune ber derfor om at tilrettelegging for bussen fremkommelighet vektlegges i
det videre arbeidet.
Tema er av stor interesse for oss, og vi ønsker å bli kontaktet tidlig i plan- og
gjennomføringsprosesser.
Kommentar Statens vegvesen:

Regionale interesser
Fylkeskommunens innspill om regionale interesser tas til orientering. Statens vegvesen
legger opp til et sammenhengende sykkelvegsystem i Bodø og etterkommer dermed regional
politikk.
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Planfaglige innspill
Med tanke på planfaglige innspill vil håndtering av overvann tilpasset til fremtidige
klimaforhold. Dimensjonering av skjer i tråd med gjeldende håndbøker som også ta med et
såkalt klimapåslag for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Digital plandialog
Rutinemessig oversender Statens vegvesen SOSI filen over planområdet til Statens Kartverk. I
samarbeid med Kartverket blir det gjennomført en kvalitetssikring før planforslaget gjøres
digitalt tilgjengelig.

Kulturminnefaglige innspill
Den tyske bunkeren ved Grønnåsenkrysset blir ikke berørt av planarbeidet selv om den er del
av reguleringsplanarbeidet. Bunkeren søkes bevart.

Samferdselsfaglige innspill
Hensikten med planarbeidet er bedre forholdene for kollektiv. Dette innebærer at
kollektivtrafikk blir prioritert i kryssområder for å sikre god fremkommelighet av buss. Det
legges også til rette for attraktive bussholdeplasser med god kapasitet for fremtiden. Statens
vegvesen ber fylkeskommunen om å studere planforslaget mht kollektivløsninger og komme
med eventuelle merknader til det.

1.1.4 Innspill Bane NOR
Nordlandsbanen er av nasjonal og regional betydning både for gods- og persontrafikk.
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke
behov som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre
utvikling.
Nærhet til jernbanen
På deler av strekningen er det nærføring mellom vei og bane, 6 meter avstand på det
nærmeste. Bane NOR forutsetter at tiltakene planen skal legge til rette for ikke gjør at
dagens vei kommer nærmere jernbanen, samt at vår eiendom fremstilles som
jernbaneformål i plankartet. Videre ber Bane NOR om at det tas inn en bestemmelse som
ivaretar opprettholdelse av eksisterende gjerde mellom vei og bane.
Det er også viktig å unngå at det planlagte tiltaket fører til økt fare for endrede drensveier,
setninger, utglidninger etc. mot jernbanen. Bane NOR forutsetter at det gis en beskrivelse i
ROS-analysen om hvordan tiltaket eventuelt kan påvirke jernbanen negativt, og om
eventuelle avbøtende tiltak.
Tiltak innenfor 30 meters byggegrense
Bane NOR minner om at det for tiltak innenfor 30 meters byggegrense mot jernbanen også
må søkes om tillatelse etter jernbaneloven § 10 hvor følgende fremgår: «Det er forbudt uten
tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta
utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette
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gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense eller det med
grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere anlegg eller installasjon innenfor 30 meter
regnet fra nærmeste spors midtlinje.»
Byggegrensen mot jernbanen er bl.a. ment å ivareta jernbanens utviklingsbehov, samt
arealer for ordinær drift og vedlikehold. Det bes om at tiltakshaver tar kontakt med Bane
NOR for å få nærmere opplysninger om kravet til innholdet i søknad. Bane NOR har en rekke
krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår veileder for
nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og vårt tekniske regelverk.
Bane NOR forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides
forslag til reguleringsplan.

Kommentar Statens vegvesen:
Tiltaket langs rv. 80 berører ikke Bane NOR sin eiendom. Ny sykkelveg med fortau skal ligge
på sørsiden av dagens rv. 80 og ombyggingen medfører ikke noe inngrep for Bane NOR.
Dermed er det heller ikke behov for å innregulere areal til baneformål eller ta med noen
bestemmelser om Bane NOR sitt gjerde.
Kjørefeltene mot jernbanesporet skal ligger der de ligger i dag og det er ikke planlagt noen
tiltak som på denne siden som kan medføre endrede drensveier, setninger, utglidninger.
Dersom det er behov for å søke om tillatelser fra 30 meters byggegrensen langs
jernbanesporet vil dette bli gjort ifm. prosjektering. Dette vil også bli videreformidlet til de
prosjekterende.

1.1.5 Innspill fra Forsvarsbygg
Forsvarsbygg uttaler seg i den hensikt å ivareta Forsvarets interesser i saker som behandles
etter Plan- og bygningsloven.
Forsvaret har ingen interesser innenfor dette planområdet utover at det kan påtreffes
infrastruktur i bakken som må hensyn tas når arbeidene starte opp. Dette gjelder særlig
lengst vest i planområdet og Statens vegvesen skal være orientert om dette tidligere.
Kommentar Statens vegvesen:
Innspille fra Forsvarsbygg tas til orientering.

1.1.6 Innspill fra Fylkesmannen i Nordland
Miljøfaglige innspill
Fylkesmannen er positiv til at det legges til tette for separate løsninger for syklende og
gående og gode løsninger for kollektivtrafikken.
Etter at Bodøtunellen tas i bruk vil trafikkmengden på dagens trefeltveg reduseres betydelig,
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I planbeskrivelsen Vegpakke Salten Rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, datert januar 2011
varierer ÅDT for strekningen mellom 7500 og 11000 etter at tunellen er tatt i bruk. Dette
innebærer at det vil være en betydelig trafikkmengde på strekningen også etter at tunellen
er tatt i bruk.
T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging må legges til grunn for
gjennomføring av planen. Det er oppført flere støyskjermer langs strekningen. I den grad
eksisterende skjermer berøres må det sikres med rekkefølgebestemmelser at disse erstattes,
slik at berørte boliger ikke får økte støynivåer som følge av gjennomføringen av planen.
Fylkesmannen ber også om at det tas med i bestemmelsene kapittel 4 Retningslinjer for
begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet i T-1442/2016 gjelder, jf
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 Bestemmelser og retningslinjer §1.8
Ulempehåndtering i anleggs- og byggetid.
Kommentar Statens vegvesen:
Innspillet tas til etterretning og det innarbeides en rekkefølgebestemmelse for å ivareta
eksisterende støyskjermer. Det tas også med en bestemmelse som ivaretar støy i
anleggsperioden.
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1.2 Innspill fra private grunneiere
1.2.1 Innspill fra Sebastian Karoliussen
Karoliussen har to forslag om å legge en ny bussholdeplass på Jensvoll.
Forslag 1: markert blått det som kan bli en bussholdeplass. Dersom en går for tofeltvei
istedenfor trefeltveg i "gamle" rv. 80 og så anbefales det til å velge rundkjøring med svart
markering "rundt" her.

Forslag 2: Ny bussholdeplass både i nord og sør for Fogdveien.
Nord for Fogdveien: ny bussholdeplass til alle busser (nr 1, 2 og 4). Fordeler er at noen kan
bytte raskt fra bussen nr 1 til bussen nr 2 eller motsatt. Bilister slipper å stå i kø når bussen
nr 2 stopper ved Fogdveien Jensvoll og bussen nr 1, 4 slipper i tillegg å stoppe på Jensvoll
(gamle rv. 80) rett før lyskrysset. Fordelen er at det vil gi flytende kjøring når disse er
etablert.
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Kommentar Statens vegvesen:
I sammenheng med reguleringsplanarbeidet er kryssløsningen for Stille Dal krysset vurdert
og det skal beholdes som lysregulert kryss slik som det er i dag. Hensikten med
planarbeidet er å bedre forholdene for kollektivtrafikk. Dermed vil løsninger velges som først
å fremst tjener fremkommelighet av kollektiv, ikke fremkommelighet av bil.
I planforslaget er bussholdeplassene plassert i tråd med kollektivhåndboka, dvs. før krysset.
Skissert løsning fra Karoliussen er ikke i tråd med anbefalingene i håndboka.

1.2.2 Innspill fra Vidar Berg
Innspillet gjelder Gamle Riksvei 111 på Skeid. Grunneieren orienterer om at deler av garasjen
hans benytter støyskjermen langs rv. 80 som bakvegg og grunneieren forstod det slik at det
var ønskelig å orientere om dette slik at Statens vegvesen er kjent med dette.
Siden det er planlagt at støyskjermen skal tas ned når 3-felten eventuelt blir omgjort til 2felt, vil det for garasjen være nødvendig at det settes opp en ny bakvegg på deler av
garasjen.
Det som er ønskelig fra grunneierens side er at, når Statens vegvesen har begynt arbeidet og
har tidspunkter for de ulike prosessene, blir orientert om når støyskjermen tas ned, slik at
det kan gjøres forberedelser/innkjøp av materialer, for å få satt på en ny bakvegg på
garasjen vår samtidig.
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Kommentar Statens vegvesen:
Innspillet tas til orientering. Når byggearbeidene langs rv. 80 ved den berørte eiendommen
startes kan vi ikke si noe om ifm reguleringsplanarbeidet. Men informasjonen
videreformidles til de prosjekterende slik at det vil bli tatt hensyn til dette.

1.2.3 Innspill fra Jarle Bøyum
Grunneieren bemerker at tomten i Ole Jensvolls vei 1 er innenfor det området det er varslet
planoppstart for. Grunneieren ser ikke noen grunn til at eiendommen skal inngår i
planarbeidet. Det er god plass på Ole Jenvolls vei 3, der det ikke lenger står noe hus. Huset
står over 50 m fra veien og dagens sykkelsti går på nordsiden av vår tomt.
Grunneieren ber derfor at planlagt område for detaljregulering endres til å ikke innlemme i
Ole Jensvolls vei 1 (gnr., bnr. 39/34).

Kommentar Statens vegvesen:
Det bes om at grunneieren kommer med eventuelle merknader ifm offentlig ettersyn/høring.
Ved varsling av planoppstart er det ikke mulig å si noe om konkrete tiltak og hvordan
eiendommen evt blir berørt. Når det foreligger et planforslag kommer det frem om og evt
hvilke tiltak som berører eiendommen og det er enklere å vurdere konkrete merknader.
Prinsipielt er det ikke mulig å reservere seg mot et reguleringsplanarbeid.

1.2.4 Innspill fra John Arne Steen
Som innspill vil Steen oppfordre Statens Vegvesen om å revurdere lysreguleringen av krysset
på Grønnåsen, som til tider skaper utfordringer, uheldige episoder og ulykker. Gjennom
årene har der oppstått mange trafikkfarlige situasjoner.
At ny gang- og sykkelvei tydeligvis ikke vil krysse Bodøsjøveien etter omleggingen,
reduserer klart risikoen for at «kamikaze-syklistene» kan fortsette med å skape situasjoner.
Å komme gjennom lyskrysset fra Bodøsjøveien - retning byen, spesielt i rush-tiden, er
krevende når det kommer mange biler inn fra Soløyvannsveien, som også skal til byen - selv
når det er to aktive felt.
Steen observerer at det er mange på Jensvoll / Alstad som unngår lyskrysset og heller kjører
over Skeidhaugen / Per Helgesens vei eller via Bodøsjøen og Gamle Riksvei. Når denne
strekningen av rv. 80 blir permanent 2-feltsvei, og trafikkvolumet inn i krysset fra
Soløyvannsveien forblir som i dag, blir forholdet permanent vanskelig, dersom
lysreguleringen opprettholdes som i dag.
Siden trafikken i dagens rv. 80 burde bli vesentlig redusert når tunellen åpner, anbefaler
Steen at lysreguleringen for Bodøsjøveien og Soløyvannsveien ikke slippes inn i krysset
samtidig. Om så ikke skjer, er Steen bekymret for at trafikken over Skeidhaugen / Per
Helgesens og Bodøsjøen forblir som i dag.
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Lyssignalene, som viser bompasseringene på Gamle Riksvei, ble i prosessen Bypakke Salten
rasert for et par år siden. Denne er ikke bragt i orden ennå.
Kommentar Statens vegvesen:
Hensikten med prosjektet er å bedre forholdene for kollektiv, gående og syklende.
Biltrafikken vil ikke prioritert.
Som del av planarbeidet ble signalregulering og rundkjøring vurdert som kryssløsning.
Begge løsninger har sine fordeler og ulemper, men eller en samlet vurdering er en kommet
frem til at et signalregulert kryss vil være den beste løsningen. Med et signalregulert kryss
har man muligheten til å styre trafikken, noe som er viktig når trafikkmengden i de ulike
armene er veldig forskjellig. En rundkjøring ville medføre en dårligere trafikkavvikling.
Videre er det å beholde et signalregulert kryss samfunnsøkonomisk bedre enn å bygge helt
ny rundkjøring.
Ny bru for myke trafikanter over Bodøsjøveien vil øke trafikksikkerheten i krysset. Gående og
syklende kan krysse planfri uten å komme i konflikt med motorisert trafikk.

1.2.5 Innspill fra Ole Henrik Nedregaard

Nedregaard er grunneier av gnr. 40, bnr. 12 i Ole Jensvolls vei 8. Tomten er delt ved at det er
lagt en gang- og sykkelvei/kjørevei over denne delen slik at det er et område på ca. 1 mål
mellom denne veien og rv. 80 som Nedregard har et ønske om å disponere til en hustomt.
Det ønskes at dette kan tas hensyn til i forbindelse med det nye planarbeidet og at denne
tomten kan omdisponeres fra trafikkareal til boligareal.
Kommentar Statens vegvesen:
Eksisterende bebyggelse i området står veldig nært dagens riksveg. Selv om vegen skal
bygges om og det vil bli mindre trafikk er det ikke ønskelig å legge til rette for boligbygging
så nært vegen. Selv med mindre trafikk vil det være en viss støy- og støvbelastning langs
vegen for boligbebyggelsen langs vegen.
Tomten ligger delvis i rød sone jfr støykartet for fremtidig situasjon og det vil bli vanskelig å
få plassert en bolig på en hensiktsmessig måte på tomten utenfor rød sone. Dette også med
tanke på at evt ny bebyggelse må ha en viss avstand fra Ole Jensvolls veg med tanke på
vinterdrift. Videre må krav til egnet uteoppholdsareal oppfyllens.

1.2.6 Innspill fra Jesper Brodersen
Såfremt det er mulig foreslås det å se på en løsning hvor det legges til rette for en
gang/sykkel tunell under Bodøsjøveien. Dette ville være positivt med tanke på at dette er et
værhardt område og der vil være en betydelig påvirkning over for sykelister, barnevogna,
gående osv.

14

Brodersen ser positiv på at bruen over Riksveien blir oppdatert. Per i dag er det en del støy
når sykler passerer ristene som er plassert på bruen. Bør vurderes en annen løsning.
Et annet problem det burde ses på er overgangen for sykler oppe fra bruen og videre ned
Soløyvannsveien. Her får sykelister høy fart ned bakken mot «Vestre Grønnåsen» og har da
vikeplikt. Her burde der legges inn forkjørselsrett for sykler, eller beste løsning (og dyrest)
en tunnel under veien. Her har der vært ulykker gjennom årene og flere nesten ulykker
ukentlig især i mørketiden.
Kommentar Statens vegvesen:
Det ble vurdert kulvertløsning i Rønvikkrysset med bl.a. kulvertløsning under Bodøsjøveien.
Kulvertløsningen ble valgt bort på grunn av at den ga for dårlig frisikt. Ut ifra
trafikksikkerhetsmessige hensyn foreslås det derfor ny bru over Bodøsjøveien. Både ny bru
over Bodøsjøveien og ny bru over rv. 80 vil få et belegg som ikke genererer støy når en
sykler over. Generelt er det utfordrende å lage kulvertløsninger med tanke på både store
rampesystemer der en må overholde krav om universell utforming og kostnader for slike
løsninger.
Syklistene regnes som kjørende trafikanter og underlagt gjeldende trafikkregler. Det vil si at
syklistene må avpasse hastigheten til trafikksituasjonen. En endring av
forkjørsrett/vikepliktsskilting må vurderes nøye siden endringer på dette kan påvirke
trafikksikkerheten. Skilting av forkjørsrett og vikeplikt skal være enhetlig og ikke
stedstilpasset lokale forhold for å gi mest trygghet og forutsigbarhet.

1.2.7 Innspill fra Andreas Haugseth
Haugseth bor i Øvre Bjørkåsen 4, Gnr. 38 Bnr 47 og har rv. 80 som nærmeste nabo på
sørsiden.

Gang og sykkelsti fra Øvre Bjørkåsen til undergang under RV80 ved Børsingveien
Denne stien er uten noe fysisk hinder mellom gangfelt og vei. Det skal så utrolig lite til for et
barn å sette seg på akebrett eller sykkel og uten mening havne mitt i kjørebanen. Det har
vært et stort generasjonsskifte i gaten og det er kommet en rekke barn til her de siste årene.

Grønnåsenkrysset
Dette krysset er uoversiktlig, det er varierende varighet på lys i krysset og et generelt
vanskelig kryss for mange. Dette gjør at trafikkflyten her er anstrengt til tide, og ofte er det
bare 1 bil som kan kjøre ut fra en av sidene til rv. 80. Krysset er også en stor flaskehals, som
gjør at det er lange køer for å kjøre av mot Grønnåsen.
Haugseth har vært plaget av støy fra rv. 80 siden de kjøpte boligen i 2010, og har vært i
kontakt flere ganger med vegvesenet angående mulige tiltak. Inntil nylig har grunneieren fått
beskjed om at de lå under tiltaksgrensen, mens på siste utregning ligger vi over
tiltaksgrensen. Etter at køen ble flyttet til Stormyra og trafikkmaskinen der borte har
hastigheten økt mye foran boligen og det er en betraktelig økning i støy. Bekymringen er at
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dette vil øke enda mer når trafikken legges om i tunnel og mange av de som i dag kjører om
Bodøsjøen velger eksisterende rv. 80. Haugseth har i dag ingen skjerming mot rv. 80.
Undergang under rv. 80 ved Stilledalkrysset er ofte oversvømt.

Store issvuller fra berget ved gangveien nedenfor Øvre Bjørkåsen
Hver vinter blir det noen massive issvuller som henger over gangveien som får fra Øvre
Bjørkåsen til undergangen under rv. 80. Haugseth har vært i kontakt med vegvesenet
tidligere og tilbudt å ta av min tomt mot at det bygges en høy støttemur mot tomten og
settes en støyskjerm på enden av tomten. Da vil det bli bedre plass til gang og sykkelsti og
det vil bli plass til et fysisk hinder mellom gang/sykkelsti og rv. 80. Haugseth er også villig
til å ta del i betalingen for å få denne på plass slik at jeg får et effektivt skjerming mellom rv.
80 og boligen.
Grønnåsenkrysset burde bygges om til en rundkjøring for å lette trafikken her. Det er for
mye med 8 mulige kjøreretninger og lyssituasjonen slik den er i dag.
Kommentar Statens vegvesen:
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av rv. 80 fra en trefeltsveg til
en tofeltsveg med sykkelveg og fortau. Eksisterende g/s-veg ved Bjørkåsen er ikke del av
prosjektet, men Statens vegvesen ser behov for noen sikringstiltak her. Hvilke sikringstiltak
som er aktuelle vil bli vurdert videre.
Videre skal det med planarbeidet legges til rette for gode kollektivløsninger samt bedre
forholdene for gående og syklende mht trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det
planlegges ikke noen tiltak for å bedre forholdene for privat biltrafikk. Dette innebærer at
dagens kryssløsning på Grønnåsen beholdes slik den er i dag.
Planarbeidet er definert som såkalt trafikksikkerhets- og miljøtiltak da det ikke gjøres
endringer på selve veggeometrien. Ombygging med sykkelveg og fortau er ikke noe
støygenererende element. Dermed utløser planarbeidet ikke noen støyskjermingstiltak. Når
Bodøtunnellen er åpnet vil trafikkmengden på rv. 80 reduseres betraktelig fra en ÅDT på
29 000 til ca. 12 000 på Skeid. Med tanke på boligens støybelastning vil dette ha en positiv
effekt.
Statens vegvesen er kjent med problematikken at kulverten i Stille Dal i perioder er
oversvømt. Løsninger som kreves er allerede diskutert, men må detaljeres ifm senere
prosjektering. Dette er et teknisk problem som ikke krever noen tiltak på
reguleringsplannivå.

1.2.8 Innspill fra Trine Marita Hansen
Hansen bor i Ole Jensvolls vei 14b, og støtter forslaget om å bygge dagens trefelt til tofelt
med sykkelvei og fortau. Hansen ber også om at det blir bedre støyskjerming med høyere
støyskjermer enn det er i dag. Det er observert ungdommer som går oppå dagens
støyskjermer, og dette utgjør naturligvis en trafikkrisiko og risiko for personskade.
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Det bes også om at det blir bedre belysning langs sykkelvei og fortau enn eksisterende
belysning.
Estetiske forhold som beplantning er også av betydning for oss.

Kommentar Statens vegvesen:
For behandling av støy i arealplanlegging legges støyretningslinjen T-1442 til grunn.
Støyretningslinjen gjelder for alle prosjekter etter plan- og bygningsloven. Metodikken som
ligger i bunnen ved støykartlegging er at det ikke blir utført støymålinger, men beregninger.
Denne metodikken er den som skal brukes ifm. støyvurderinger i reguleringssammenheng.
Prosjektet er definert som miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen praktisering av
T-1442 ved Miljø- og sikkerhetstiltak anbefales en praksis der man kun gjør tiltak når
endring i støy er merkbar. Når støy endres (økes) mer enn 3 dB må tiltak vurderes. I dette
tilfellet reduseres støynivået og medfører at støytiltak ikke utføres.
Ny belysning langs rv. 80 vil tilfredsstille kravene som stilles til et nytt veganlegg.
Estetiske forhold blir innenfor den økonomiske rammen som prosjektet har ivaretatt.

1.2.9 Innspill fra Lisbeth Clausen
Eksisterende støygjerde er temmelig stygt og i utslitt forfatning. Det burde blitt en penere
støyskjerm. Dette hadde blitt hyggeligere for gående også.
Belysningen er ikke tilfredsstillende for komfortabel gange i Ole Jensvolls vei.
Når det gjelder beplantning finnes det mye fint. Blodhegg er brukt i miljøgata på Innhavet.
Den får burgunderrøde blader, og blir ikke for høy. Gir et dekorativt og spennende utrykk.
Dersom utbygging blir gjennomført som skissert forbedrer dette boforholdene her, da det
rett og slett er for mye støy. Selvfølgelig blir trafikken kraftig redusert, men likevel blir det
viktig med støyskjerming.

Kommentar Statens vegvesen:
For behandling av støy i arealplanlegging legges støyretningslinjen T-1442 til grunn.
Støyretningslinjen gjelder for alle prosjekter etter plan- og bygningsloven. Metodikken som
ligger i bunnen ved støykartlegging er at det ikke blir utført støymålinger, men beregninger.
Denne metodikken er den som skal brukes ifm. støyvurderinger i reguleringssammenheng.
Prosjektet er definert som miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen praktisering av
T-1442 ved Miljø- og sikkerhetstiltak anbefales en praksis der man kun gjør tiltak når
endring i støy er merkbar. Når støy endres (økes) mer enn 3 dB må tiltak vurderes. I dette
tilfellet reduseres støynivået og medfører at støytiltak ikke utføres.
Ny belysning langs rv. 80 vil tilfredsstille kravene som stilles til et nytt veganlegg.
Estetiske forhold blir innenfor den økonomiske rammen som prosjektet har ivaretatt.
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1.2.10 Innspill fra Tone Solbakk
Solbakk bor i Ole Jensvollsvei 9 og har sykkelvei forbi huset. Solbakk opplever at krysset
sykkelvei og bilvei er farlig og uoversiktlig. Sykkelistene har stor fart og det har vært flere
nesten-ulykker her.
For flere år siden var Trygg trafikk og vurderte området, det var snakk om fartsdumper eller
evt liten bom, men det kom ikke noe tiltak. Det er i tillegg lite gatelys i området, noe som
forsterker det hele.
Utfra tilsendte kart er det vanskelig å skjønne hvordan det tenkes å tilrettelegge for gående og
syklister i dette området. Det etterlyses en forklaring på skissen/ kartet som ble oversendt.
Det nevnes i tillegg at lyskrysset her med syklister som har grønt samtidig som bilister fra
sentrum oppleves farlig.
Skal sykkelvei fortsatt gå forbi huset bes det om at det sees på både fartsregulering og bedre
lysforhold

Kommentar Statens vegvesen:
Ny bru for myke trafikanter over Bodøsjøveien vil øke trafikksikkerheten i krysset. Gående og
syklende kan krysse planfri uten å komme i konflikt med motorisert trafikk, det som Solbakk
opplever som farlig når syklister har grønt samtidig med bilister.
Kartet som ble sendt ut ifm med varsling av planoppstart viser ikke noen konkrete tiltak, det
er reguleringsplanforslaget som gjør det. Grunneieren bes om å studere planforslaget og
komme med eventuelle merknader til planen.
Det legges opp til sykkelveg mellom eksisterende riksveg og bebyggelse. Dermed får
syklistene ny trasé og sykler ikke lenger i Ole Jensvollsvei. Prosjektet innebærer at det settes
opp nytt lysanlegg langs riksvegen, men ikke i Ole Jensvollsvei.
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2 Innkomne brev/e-poster ifm. utvidelse av planområde
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Poasstaadræssa/adresse
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Ássjegiehtadalle/

Sidsel Bakke

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 41 79

Statens vegvesen
Region Nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

ÁSSJE/SAK

MIJÁ SIEV./VÅR REF.

DIJÁ SIEV./DERES REF.

BIEJVVE/DATO

18/5116 - 2

18/27199

17/167719-9

16.10.2018

Uttalelse vedrørende planoppstart for detaljregulering av rv. 80
Hunstadmoen-Bodøelv, Bodø kommune
Vi viser til deres brev av 12.10.2018.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kml. § 4
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Varrudagáj/Med hilsen
Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut

Sidsel Bakke
ráđđeaddi / rådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:
Statens vegvesen
Region Nord
Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune

8002

8048

BODØ

BODØ
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Postboks 1403
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Stefan Kersting
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Vår ref.: 201840309-2
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 17/167719-9

Saksbehandler:
Anita Andreassen
22959612/anan@nve.no
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering av Rv80
Hunstadmoen-Bodøelv / Trefeltvegen - Bodø kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 16.10.2018.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
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Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Knut Ivar Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

From:
Sent:
To:
Subject:

Sebastian Karoliussen <sebakaro93@gmail.com>
20. oktober 2018 11:32
Firmapost-nord
Innspill RV80 Hunstadmoen-Bodøelv (trefeltvegen) i
Fogdveien/Jensvoll

Hei!
Jeg har noen forslag om å legge en ny bussholdeplassen som dere ser på bildene her som et
eksempel. Jensvoll Fogdveien vil få en ny bussholdeplass og en egen felt for buss når bussen
nr 2 svinge til høyre i krysset på Jensvoll/Stille Dal i videre mot Hunstad/Mørkved eller felles
bussholdeplassen for alle (litt nord for Jensvoll) som svart markering viser på (forslag 2) se
bildene nede.
Forslag 1: Blå farge, jeg har markert på det som kan bli en bussholdeplass.
Dersom dere går for tofeltvei istedenfor trefeltveg i "gamle" rv. 80 og så jeg anbefaler dere til
å velge rundkjøring med svart markering "rundt" her.

Forslag 2:
Ny bussholdeplass både i nord og sør for Fogdveien.
Sør for Fogdveien: ny bussholdeplass til bussen nr 2.
Nord for Fogdveien: ny bussholdeplass til alle busser (nr 1, 2 og 4).
Fordeler er at noen kan bytte rask fra bussen nr 1 til bussen nr 2 eller motsatt når sør for
fogdveien etablerer en ny bussholdeplass for bussen nr 2, nærmere bussen nr 1 sin stopp ved
Jensvoll.
Jeg synes forslag 2 er mer interessant fordi vi kan gjøre felles bussholdeplassen alt under ett
dersom vi vil. Da slipper bilister stå i kø når bussen nr 2 stopper ved fogdveien Jensvoll
tillegg bussen nr 1, 4 slipper å stoppe på Jensvoll (gamle rv.80) rett før lyskrysset. Fordeler at
det vil gi flytende kjøring når disse etablerer seg.

-Med vennlig hilsen
Sebastian Karoliussen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Vidar Berg <Vidar.Berg@bodo.kommune.no>
22. oktober 2018 11:32
Firmapost-nord
Vivianne Holmstrøm
Innspill/orientering i forbindelse med planarbeid - RV80 HUnstadmoen - Bodøelv (Trefeltvegen)

Viser til hyggelig og oppklarende telefonsamtale 22.oktober med planleggingsleder Stefan Kersting hos Statens vegvesen Region Nord.
I telefonsamtalen orienterte jeg om at deler av vår garasje benytter støyskjermen langs Riksvei 80 som bakvegg og jeg forstod det slik at det var ønskelig at
jeg orienterte om dette slik at dere er kjent med dette og kan ha det med dere i den videre planleggingen.
Siden det er planlagt at støyskjermen skal tas ned når 3-felten eventuelt blir omgjort til 2-felt, vil det for vår garasje være nødvendig at vi setter opp en ny
bakvegg på deler av garasjen vår. Jeg har på fotoet nedenfor markert den delen av vår garasje som har støyskjermen som bakvegg med et rødt strek (ca 30%
av den totale bakveggen vår). Adressen på eiendommen er Gamle Riksvei 111 på Skeid.
Det som er ønskelig fra vår side er at vi, når dere har begynt arbeidet og har tidspunkter for de ulike prosessene, blir orientert om når støyskjermen tas ned,
slik at vi kan gjøre forberedelser/innkjøp av materialer, for å få satt på en ny bakvegg på garasjen vår samtidig.

Med hilsen

Vidar Berg
Gamle Riksvei 111
8070 Bodø

Tlf 976 39765

From:
Sent:
To:
Subject:

Bøyum, Jarle <Jarle.Boyum@forsvarsbygg.no>
25. oktober 2018 13:25
Firmapost-nord
Detaljregulering 3-feltveien (rv. 80)

Hei
Vi har mottatt info om ovennevnte start på detaljregulering. Hvilket område som inngår
fremkommer med stiplet strek.
Vi ser at vår tomt i Ole Jensvolls vei 1 er innenfor det planlagte området. Vi ser ikke noen
grunn til at dette området skal innlemme vår tomt. Det er god plass på Ole Jenvolls vei
3, der det ikke lenger står noe hus. Huset vårt står over 50 m fra veien og dagens
sykkelsti går på nordsiden av vår tomt.
Vi ber derfor at planlagt område for detaljregulering endres til å ikke innlemme vår tomt i
Ole Jensvolls vei 1 (gåds/bruks nr 39/34).

Med vennlig hilsen
Jarle Bøyum og Hilde Fylling
Mobil 995 04 961
Ole Jensvolls vei 1

John Arne Steen
Ole Jensvolls vei 18
8071 Bodø

28/10-2018

Statens Vegvesen Region nord
Ad. Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for RV. 80 Hunstadmoen – Bodøelv
(Trefeltsveien).
Som innspill vil jeg oppfordre Statens Vegvesen om å revurdere lysreguleringen av krysset på
Grønnåsen, som til tider skaper utfordringer, uheldige episoder og ulykker.
Gjennom årene har jeg sett mange uvettig episoder der.
At ny gang- og sykkelvei tydeligvis ikke vil krysse Bodøsjøveien etter omleggingen, reduserer klart
risikoen for at «kamikaze-syklistene» kan fortsette med å skape situasjoner.
Å komme gjennom lyskrysset fra Bodøsjøveien - retning byen, spesielt i rush-tiden, er krevende når det
kommer mange biler inn fra Soløyvannsveien, som også skal til byen - selv når det er to aktive felt.
Følgelig observerer jeg at er det mange av oss på Jensvoll / Alstad som unngår lyskrysset og heller
kjører over Skeidhaugen / Per Helgesens vei eller via Bodøsjøen og Gamle Riksvei..
Når denne strekningen av RV 80 blir permanent 2-feltsvei, og trafikkvolumet inn i krysset fra
Soløyvannsveien forblir som i dag (++), blir forholdet permanent vanskelig, dersom lysreguleringen
opprettholdes som i dag.
Siden trafikken i (dagens) RV. 80 burde bli vesentlig redusert når tunellen åpner, anbefaler jeg at
lysreguleringen for Bodøsjøveien og Soløyvannsveien ikke slippes inn i krysset samtidig. Om så ikke
skjer, er jeg redd for at trafikken over Skeidhaugen / Per Helgesens og Bodøsjøen forblir som i dag.
P.S. Lyssignalene, som viser bompasseringene på Gamle Riksvei, ble i prosessen Byparke Salten rasert
for et par år siden. Siden denne bompasseringene sikkert skal være i min tid som sjåfør, er det merkelig
at denne ennå ikke er bragt i orden.

Mobil: 90473348
Epost: j.a.steenboo@gmai.com

From:
Sent:
To:
Subject:

Andreas Haugseth <ahaugse@gmail.com>
12. november 2018 15:43
Firmapost-nord
Innspill til planarbeid Bypakke Bodø, Rv. 80 Hunstadmoen–Bodøelv

Hei!
Viser til henvendelse i brevs form angående oppstart av planarbeid på vegstrekningen Rv. 80
Hunstadmoen–Bodøelv.
Vi bor i Øvre Bjørkåsen 4, Gnr. 38 Bnr 47. Vi har RV80 som nærmeste nabo på sørsiden.
Jeg har da noen punkter jeg ønsker oppmerksomhet rundt:
- Gang og sykkelsti fra Øvre Bjørkåsen til undergang under RV80 ved Børsingveien:
Denne stien er uten noe fysisk hinder mellom gangfelt og vei. Det skal så utrolig lite til for et
barn å sette seg på akebrett eller sykkel og uten mening havne mitt i kjørebanen. Det har vært
et stort generasjonsskifte i gaten og det er kommet en rekke barn til her de siste årene.
- Grønnåsenkrysset. Dette krysset er uoversiktlig, det er varierende varighet på lys i krysset og
et generelt vanskelig kryss for mange. Dette gjør at trafikkflyten her er anstrengt til tide, og
ofte er det bare 1 bil som kan kjøre ut fra en av sidene til RV80. Krysset er også en stor
flaskehals, som gjør at det er lange køer for å kjøre av mot Grønnåsen.
- Vi har vært plaget av støy fra RV80 siden vi kjøpte boligen i 2010, og har vært i kontakt
flere ganger med vegvesenet angående mulige tiltak. Inntil nylig har vi fått beskjed om at vi lå
under tiltaksgrensen, mens på siste utregning ligger vi over tiltaksgrensen. Etter at køen ble
flyttet til Stormyra og trafikkmaskinen der borte har hastigheten økt mye foran boligen og det
er en betraktelig økning i støy. Vår bekymring er at dette vil øke enda mer når trafikken
legges om i tunnel og mange av de som i dag kjører om Bodøsjøen velger eksisterende RV80.
Vi har i dag ingen skjerming mot RV80.
- Undergang under RV 80 ved Stilledalkrysset er ofte oversvømt.
- Store issvuller fra berget ved gangveien nedenfor Øvre Bjørkåsen: Hver vinter blir det noen
massive issvuller som henger over gangveien som får fra Øvre Bjørkåsen til undergangen
under RV80.
Løsninger:
Jeg har vært i kontakt med vegvesenet tidligere og tilbudt å ta av min tomt mot at det bygges
en høy støttemur mot tomten og settes en støyskjerm på enden av tomten. Da vil det bli bedre
plass til gang og sykkelsti og det vil bli plass til et fysisk hinder mellom gang/sykkelsti og
RV80. Jeg er også villig til å ta del i betalingen for å få denne på plass slik at jeg får et
effektivt skjerming mellom RV80 og boligen.
Grønnåsenkrysset burde bygges om til en rundkjøring for å lette trafikken her. Det er for mye
med 8 mulige kjøreretninger og lyssituasjonen slik den er i dag.
--

MVH
Andreas Haugseth
ahaugse@gmail.com
934 79 790

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jesper Brodersen <Jesper.Brodersen@bodo.kommune.no>
12. november 2018 14:56
Firmapost-nord
Kersting Stefan
Planoppstart for RV 80 Hunstadmoen-Bodøelv - Innspill Grønnåsen krysset

Hei
(Skriver til dere som privatperson)
Vi bor på Øvre Bjørkåsen 76 og har utsikt mot riksveien.
Ser at der er planer om å gjøre tiltak for i legge bedre til rette for de «Myke» trafikanter.
Dette høres ut som en veldig god ide ettersom vi ser at dette er en utfordring i dette krysset.
Ønsker å komme med et innspill til dere i denne tidlige prosessen.
Såfremt det er mulig anbefaler vi at dere ser på en løsning hvor der legges til rette for en gang/sykkel
tunell under Bodøsjøveien. Vi har tru på at dette vil gjøre den mere anvendelig med tanke på at dette
er et værhardt område og der vil være en betydelig påvirkning over for sykelister, barnevogna,
gående osv.

Samt ser vi også positiv på at bruen over Riksveien blir oppdatert pr. i dag er der en del støy når
sykler passere ristene der er plassert på bruen. Flott om der her kunne ses på en annen løsning.
Et annet problem der burde ses på er overgangen for sykler der kommer oppe fra bruen og skal
videre ned Soløyvannsveien, her får sykelister høy fart ned bakken mot «Vestre Grønnåsen» og har
da vikeplikt, her burde der legges inn forkjørselsrett for sykler, eller beste løsning (og dyrest) en
tunnel under veien. Her har der vært ulykker gjennom årene og flere nesten ulykker ukentlig især i
mørketiden.

Lykketil med prosjektet!
Vh
JesperBrodersen
Øvre Bjørkåsen76
8074Bodø
Mob: 94854891

Med vennlig hilsen
JesperBrodersen
LederForvaltning, Drift, vedlikeholdog utviklingskontoret (FDVU)
Utbyggings- og eiendomsavdelingen

Boks319, 8001Bodø
Mob. : +47 94 85 48 91
Epost.: Jesper.Brodersen@bodo.kommune.no

Dato: 16.11.2018
Saksref: 201809768-2
Deres ref.: 17/167719-9
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Statens vegvesen region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen
Telefon:
Mobil: +47 41605289
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no

Bodø kommune - uttalelse til varsel om planoppstart for detaljregulering av rv. 80
Hunstadmoen-Bodøelv (Trefeltvegen)
Det vises til brev datert 12.10.2018 vedrørende overnevnte.
Det fremgår av oppstartsvarselet at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for separate
løsninger for gående og syklende, samt gode løsninger for proriteringer i kollektivtrafikken.
Bane NOR som jernbanemyndighet mener:
Nordlandsbanen er av nasjonal og regional betydning både for gods- og persontrafikk.
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov
som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling.
Nærhet til jernbanen
På deler av strekningen er det nærføring mellom vei og bane, 6 meter avstand på det nærmeste. Vi
forutsetter at tiltakene planen skal legge til rette for ikke gjør at dagens vei kommer nærmere
jernbanen, samt at vår eiendom fremstilles som jernbaneformål i plankartet. Videre ber vi om at det
tas inn en bestemmelse som ivaretar opprettholdelse av eksisterende gjerde mellom vei og bane.
Det er også viktig å unngå at det planlagte tiltaket fører til økt fare for endrede drensveier,
setninger, utglidninger etc. mot jernbanen. Vi forutsetter at det gis en beskrivelse i ROS-analysen
om hvordan tiltaket eventuelt kan påvirke jernbanen negativt, og om eventuelle avbøtende tiltak.
Tiltak innenfor 30 meters byggegrense
Vi minner om at det for tiltak innenfor 30 meters byggegrense mot jernbanen også må søkes om
tillatelse etter jernbaneloven § 10 hvor følgende fremgår: «Det er forbudt uten tillatelse fra
kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling
mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger
reguleringsplan med annen byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere
anlegg eller installasjon innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje.»
Byggegrensen mot jernbanen er bl.a. ment å ivareta jernbanens utviklingsbehov, samt arealer for
ordinær drift og vedlikehold. Vi ber om at tiltakshaver tar kontakt med Bane NOR for å få nærmere
opplysninger om kravet til innholdet i søknad.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK
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Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i
vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og vårt tekniske regelverk.
Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til
reguleringsplan.

Med vennlig hilsen
Peder Vold
fung. seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Statens vegvesen region Nord
Kopi:
Bodø kommune

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

STATENS VEGVESEN, Region nord, Region
nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Saksb.: Sten D. Bruaas
e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 53
Vår ref: 2018/6415
Deres ref:
Vår dato: 16.11.2018
Deres dato:
Arkivkode: 421.4

Innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid - rv. 80 HunstadmoenBodøelv
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for rv. 80 HunstadmoenBodøelv (Trefeltvegen).
Planarbeidet omhandler et delprosjekt av Bypakke Bodø med hensikt å legge til rette for
separate løsninger for gående og syklende, samt gode løsninger for prioritering av
kollektivtrafikken.
Miljøfaglige innspill
Fylkesmannen er positiv til at det legges til tette for separate løsninger for syklende og
gående og gode løsninger for kollektivtrafikken.
Etter at Bodøtunellen tas i bruk vil trafikkmengden på dagens trefeltveg reduseres betydelig,
I planbeskrivelsen Vegpakke Salten Rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, datert januar 2011
varierer ÅDT for strekningen mellom 7500 og 11000 etter at tunellen er tatt i bruk.
Dette innebærer at det vil være en betydelig trafikkmengde på strekningen også etter at
tunellen er tatt i bruk.
T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging må legges til grunn for
gjennomføring av planen. Det er oppført flere støyskjermer langs strekningen. I den grad
eksisterende skjermer berøres må det sikres med rekkefølgebestemmelser at disse
erstattes, slik at berørte boliger ikke får økte støynivåer som følge av gjennomføringen av
planen.
Vi ber også om at det tas med i bestemmelsene kapittel 4 Retningslinjer for begrensning av
støy fra bygg- og anleggsvirksomhet i T-1442/2016 gjelder, jf Kommuneplanens arealdel
2018 – 2030 Bestemmelser og retningslinjer§ 1.8 Ulempehåndtering i anleggs- og byggetid.
Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Besøksadresse: Statens Hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 1405
8002 Bodø

Sten D. Bruaas
senioringeniør

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland
Organisasjonsnr.: 974 764 687

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Side 2 av 2

Til

Vår saksbehandler

Vår dato

Vår referanse

Statens vegvesen Region nord

Odd Arnold Graabræk

16.11.2018

2018/4590-2/315

Tidligere dato

Tidligere referanse

16.10.2018

17/167719-9

Postboks 1403
8002 BODØ

Vedr. varsel om planoppstart for detaljregulering av rv 80
Hunstadmoen - Bodøelv - Trefeltvegen - Bodø kommune - Nordland
fylke
Viser til varsel om planoppstart for detaljregulering av rv 80 Hunstadmoen - Bodøelv - Trefeltvegen i Bodø
kommune. Forsvarsbygg uttaler seg i den hensikt å ivareta Forsvarets interesser i saker som behandles etter
Plan- og bygningsloven.
Forsvaret har ingen interesser innenfor dette planområdet utover at det kan påtreffes infrastruktur i bakken
som må hensyn tas når arbeidene starte opp. Dette gjelder særlig lengst vest i planområdet og Statens vegvesen
skal være orientert om dette tidligere

Odd Arnold Graabræk
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar
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468 70 400
Telefon
23 09 78 03

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

soltone
Firmapost-nord
Oppstart planarbeid- detaljregulering for Rv. 80
fredag 16. november 2018 11:08:36

Hei
Viser til tilsendt brev datert 12.10.18.
Vi bor i Ole Jensvollsvei 9 og har sykkelvei forbi huset vårt. Vi opplever at krysset
sykkelvei og bilvei er farlig og uoversiktlig. Sykkelistene har stor fart og det har vært flere
nesten-ulykker her.
For flere år siden var Trygg trafikk her og vurderte området, det var snakk om fartsdumper
eller evt liten bom, men ikke noe ble gjort. Det er i tillegg lite gatelys i området, noe som
forsterker det hele.
Utfra tilsendte kart er det vanskelig å skjønne hvordan dere tenker å tilrettelegge for
gående og syklister i dette området. Er det sort stiplet linje som er nytt forslag? Er det
mulig å få en forklaring på skissen/ kartet har det vært fint.
Vi vil i tillegg nevne at lyskrysset her med syklister som har grønt samtidig som bilister fra
sentrum oppleves farlig.
Skal sykkelvei fortsatt gå forbi huset vårt ber vi om at det sees på både fartregulering og
bedre lysforhold.
Mvh
Tone og Geir Solbakk
Ole Jensvollsvei 9
8071 Bodø
90931567

Vår dato:
Vår referanse:
JournalpostId:
Deres dato:
Deres referanse:
Org.nr:

22.11.2018
08/6448- 82
18/90930
23.10.2018
964 982 953

Kopimottaker
Kersting Stefan

Innspill til oppstart - Detaljregulering av Riksvei 80 - Hunstadmoen-Bodøelv Bodø kommune
Nordland fylkeskommune viser til varsel om oppstart av detaljregulering for del av rv. 80 Hunstadmoen – Bodøelv. Plantiltaket omfatter ny sykkelveg med fortau i tilknytning til
eksisterende riksveg. Bodø kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet
ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:
Forholdet til regionale interesser
Så langt fylkeskommunen kan se, er dette tiltaket ikke i strid med regional politikk slik det blant
annet går fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland. Vi viser likevel til
Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden, og ber
om at det tas hensyn til disse i planarbeidet, spesielt kap 8.2 By- og tettstedsutvikling som bl.a. sier:
i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom
ulike transportmidler
l) Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og
sammenhengende gang- og sykkelveinett.
Plantiltakene skal legge til rette for separate gang- og sykkelløsninger som fremmer gåing og
sykling som alternativ transportform. Dette er positivt og i tråd med regional arealpolitikk knyttet til
bl.a. klima, miljø og by- og tettstedsutvikling. Vi ber om tiltaket sees i sammenheng med
eksisterende gang- og sykkeltraseer, turdrag innen og mellom boligområder og grøntområder, samt
skole, butikk og andre viktige servicepunkter.
Planfaglig
Plassering og dimensjonering av infrastrukturen bør ta hensyn til fremtidige klimaendringer.
Fylkeskommunen ber om at det legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i planens risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS).
Digital plandialog

Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Moloveien 16

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Plan og miljø
Ole-Martin Axelsen
Tlf: 75 65 05 89

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring
av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart,
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen.
Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder
til plannordland@kartverket.no.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
 Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.
 Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative
energikilder bør alltid vurderes.
 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer
og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der
barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.
 Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr.
plan- og bygningsloven § 1-1.
 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som
sikrer god vannkvalitet.
Kulturminnefaglig
Krigsminner
På nordvestsida av lyskrysset ved Grønnåsen ligger en tysk bunker av type Regelbau SK. Bunkeren
er kort beskrevet her:
http://thomaslillevoll.net/1153482.html
Tilstand og eventuell verneverdi er uavklart, men som regional kulturminnemyndighet anbefaler
Nordland fylkeskommune at en prøver å unngå at dette krigsminnet går tapt.
Arkeologiske kulturminner
Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med fredete, arkeologiske kulturminner. Vi har
foreløpig ingen merknader til planarbeidet når det gjelder arkeologiske kulturminner, og vil gi
endelig uttalelse når planforslag foreligger.
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget.
Kulturminnefaglig vurdering, krigsminner og arkeologi: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26.
Samferdselsfaglig
Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av
all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle
reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus.
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Fylkeskommunen er generelt opptatt av å forbedre forholdene for kollektivtransport i den grad vi
har mulighet til dette. Det innebærer bla prioritering av kollektiv, tilrettelegging for holdeplasser og
etablering/forbedring av knutepunkter/holdeplasser. Kollektivtransport er et viktig ledd i
kommunikasjonssystemet. Busstilbudet i Bodø har sett en formidabel vekst, med opptil 70 prosent
vekst de siste fem årene. I stor grad tilskrives økningen forenkling og omlegging av linjene, samt
fornyet og forbedret informasjon.
Nordland fylkeskommune vil fortsette satsningen på kollektiv i Bodø. Det er derfor viktig å sikre
fremkommeligheten for bussen i konkurranse med privatbilen. Det er to faktorer som spiller inn her,
frekvens og tid. Det siste forholdet, tid, vil bli utfordret når bil og buss kjører to ulike traseer,
spesielt når privatbilene har svært forbedret kjørevei. Dersom det ikke gjøres tiltak for å sikre
fremkommeligheten for bussen, vil ikke bussen i fremtiden kunne konkurrere på tid.
Fylkeskommune ber derfor om at tilrettelegging for bussen fremkommelighet vektlegges i det
videre arbeidet.
Tema er av stor interesse for oss, og vi ønsker å bli kontaktet tidlig i plan- og
gjennomføringsprosesser.
Samferdselsfaglig vurdering: Siri Vasshaug, tlf. 95 79 68 99

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø
Ole-Martin Axelsen
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Hovedmottakere:
Statens vegvesen
Kopi til:
Kari Torp Larsen
Kersting Stefan
Martinus Hauglid
Sametinget
Siri Vasshaug
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Lisbeth Risvoll
Trine Marita Hansen
Kersting Stefan; Susanne Moen Skille; Terje Høyvarde Clausen
Re: Varsel om planoppstart rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv
torsdag 15. november 2018 22:06:26

Hei. Dette er akkurat det jeg også ønsker.
Det støygjerdet er temmelig stygt og i utslitt forfatning. Det burde blitt en penere
støyskjerm.
Hadde blitt hyggeligere for gående også.
Belysningen er ikke tilfredsstillende for konfortabel gange i Ole Jensvolls vei.
Tenk å fått til dette! Hadde blitt bra for alle.
Når det gjelder beplantning finnes det mye fint. Blodhegg er brukt i miljøgata på Innhavet.
Den får burgunderrøde blader, og blir ikke for høy. Gir et dekorativt og spennende utrykk.
Men dette kan nok de som jobber innen feltet.
Håper at utbygging blir realisert slik som dette er skissert. Det forbedrer boforholdene her,
da det rett og slett er for mye støy. Selvfølgelig blir trafikken kraftig redusert, men likevel
blir det viktig med støyskjerming. Lykke til videre med utbygging av Veipakke Bodø. Det
kommer til å bli veldig bra.
Vennlig hilsen Lisbeth Risvoll
Den tor. 15. nov. 2018, 20:15 skrev Trine Marita Hansen <trinemaha@gmail.com>:
Hei,
det er bedt om innspill på planoppstart rv80 Hunstadmoen-Bodøelv. Vi bor i Ole
Jensvolls vei 14b, og støtter forslaget om å bygge dagens trefelt til tofelt med sykkelvei
og fortau. Vi ber også om at det blir bedre støyskjerming med høyere støyskjermer enn
det er i dag. Vi har observert ungdommer som går oppå dagens støyskjermer, og dette
utgjør naturligvis en trafikkrisiko og risiko for personskade.
Vi ber også om at det blir bedre belysning langs sykkelvei og fortau enn eksisterende
belysning.
Estetiske forhold som beplantning er også av betydning for oss.
Lykke til med videre arbeid, dere gjør en kjempejobb for byen vår.
Mvh Trine Hansen og Terje H. Clausen
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Hei,
det er bedt om innspill på planoppstart rv80 Hunstadmoen-Bodøelv. Vi bor i Ole Jensvolls
vei 14b, og støtter forslaget om å bygge dagens trefelt til tofelt med sykkelvei og fortau.
Vi ber også om at det blir bedre støyskjerming med høyere støyskjermer enn det er i dag.
Vi har observert ungdommer som går oppå dagens støyskjermer, og dette utgjør naturligvis
en trafikkrisiko og risiko for personskade.
Vi ber også om at det blir bedre belysning langs sykkelvei og fortau enn eksisterende
belysning.
Estetiske forhold som beplantning er også av betydning for oss.
Lykke til med videre arbeid, dere gjør en kjempejobb for byen vår.
Mvh Trine Hansen og Terje H. Clausen
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