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1 Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for bussdepot for Nordland fylkeskommunes busser. Planen 

skal også legge til rette for etablering av offentlig eller privat tjenesteyting på den sørlige delen av 

tomta. 

I bussdepotet inngår arealer til oppstilling av busser, bygningsmasse til vaskehall, verksted, lager og 
administrasjon/kontor, samt parkerings- og asfalterte kjørearealer. Det legges til rette for både 
busser som går på diesel og EL-busser. Bussdepotet skal ha oppstillingsplass tilsvarende ca. 70 
normalbusser (l=12,4m). Dimensjonerende buss er boggibusser på 15 meters lengde. Det er også 
beregnet plass for 18m lange leddbusser. 
 
I planområdets søndre del tilrettelegges det for etablering av eventuelle kommunale funksjoner eller 

annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det tillates etablert inntil 5 000 m2 BRA bebyggelse til 

vask/verksted/lager/kontor osv. til anlegget kan det også etableres oppstillingsplasser og parkering.  

Tiltaket er vurdert til å ikke utløse konsekvensutredning, men det er gjennomført utredninger på 

temaer som VAO, trafikk og støy. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Formålet med planen er å etablere et depot for bussene til Nordland fylkeskommune. Planen skal 

også legge til rette for etablering av offentlig eller privat tjenesteyting på sørlig del av tomta. Som 

eksempel er det benyttet Bodø kommune Teknisk avdeling og Utbyggings- og Eiendomsavdelingens 

behov for arealer. Dersom Bodø kommune i sin pågående prosess kommer til at de ikke ønsker å 

legge kommunale funksjoner her, vil deler av tomten kunne benyttes av andre, innenfor rammene av 

denne reguleringsplanen. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Nordland fylkeskommune, som også eier det meste av planområdet. Prosjektleder 

hos forslagsstiller er Renate Johannessen, tlf.: 75650199, renjoh@nfk.no.   

Plankonsulent er Rambøll Norge AS. Oppdragsleder er Lars Ole Ødegaard, tlf.: 90582393, 

lars.ole.odegaard@ramboll.no.  

Fagansvarlig plan er Bjørnar Rutledal, tlf.: 40822892, bjornar.rutledal@ramboll.no. 

Rambøll har også utarbeidet støyrapport, VAO-plan og trafikkanalyse til planen. 

2.3 Utbyggingsavtale 
I forbindelse med gjennomføringen av planen skal det forhandles om utbyggingsavtale. 

Utbyggingsavtale omfatter kommunaltekniske anlegg som veg, vann og avløp. 

2.4 Krav om konsekvensutredning  
Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet, jfr. Forskrift 

om konsekvensutredninger av 21. juni, 2017 med vedlegg.  

Vurdering 

Plankonsulentens vurdering: Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

KU-forskriftens § 6b fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes 

og ha planprogram. 

Vedlegg I omfatter hovedsakelig industri- og infrastrukturprosjekter med vesentlige virkninger for 

omgivelsene, nærings-/tjenesteytings- eller offentlig bebyggelse på over 15 000 m2 BRA, og nye 

bolig- og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

Vurdering: 

- Krav til konsekvensutredning i henhold til forskriftens vedlegg I, punkt 24 kommer til 

anvendelse ved 15 000 m2 næringsbebyggelse, offentlig privat tjenesteyting og/eller 

allmennyttige formål. Planlagt bebyggelse vil være mindre enn 15 000 m2 og utløser derfor 

ikke krav til KU.  

- Området er avsatt til offentlig privat tjenesteyting i kommuneplanen. Kollektivanlegg er 

dermed i utgangspunktet i strid med overordnet plan, men punkt 25 i KU-forskriftens vedlegg 

I gjelder kun bolig- og fritidsboligområder som er i strid med overordnet plan.  

mailto:renjoh@nfk.no
mailto:lars.ole.odegaard@ramboll.no
mailto:bjornar.rutledal@ramboll.no
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KU-forskriftens § 8a fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes hvis 

de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram. 

Vedlegg II omfatter hovedsakelig større jord-/skogbrukstiltak, industri- og infrastrukturprosjekter, 

støyende/forurensende tiltak og turisme-/fritidsanlegg som ikke er aktuelle i planområdet. 

Bodø kommunes vurdering: Kommunen tiltrer begrunnelse fra planlegger.  
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3 Planprosessen 

3.1 Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte ble avholdt den 14.03.2019 på Herredshuset i Bodø. Referat fra oppstartsmøtet 

følger planen som vedlegg. 

3.2 Varsel om oppstart 
Det ble varslet oppstart på Bodø kommunes hjemmesider og ved brev 25.03.2019, samt annonse i 

Avisa Nordland 29.03.2019.  

 

Figur 1: Annonse i Avisa Nordland. 

Det kom inn 11 innspill. Innspillene er oppsummert i kapittel 8 «Innkomne innspill» sammen med 

forslagsstillers kommentarer. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer  

Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Plan- og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen 

hvert 4. år. Gjeldende forventningsdokument er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen av 

by- og tettstedsområder, peker forventingsdokumentet bl.a. på følgende: 

- Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut ifra hensynet til 

samordnet areal- og transportplanlegging 

- Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet 

- Kommunene skal sikre trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer 

- Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bl.a. ved å sikre sammenhengende grønne 

strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv 

- Kommunene skal legge prinsipper om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i 

planlegging av omgivelser  

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 

fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler 

for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert 

fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 

bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet 

areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 

fullverdig erstatning. 

Tilgjengelighet for alle  

Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven. Samfunnet skal utformes slik 

at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske 

planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal være 

behov for spesiell tilpasning. 
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Fylkeskommunale planer  

Regional planstrategi 

Regional planstrategi, vedtatt i 2016 er en prioritering av fylkeskommunens planlegging i perioden. 

Strategien gjør rede for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktige 

utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional 

planlegging. 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

Fylkesplanen er en overordnet plan for den helhetlige utviklingen av Nordland. Planen har tre 

målområder: 

- Livskvalitet 

- Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

- Verdiskaping og kompetanse 

De tre målområdene skal favne et stort spekter av fag sektorer, interesser og muligheter. For hvert 

målområde er det utarbeidet mål, strategier og tiltak. I tillegg inneholder planen arealpolitiske 

retningslinjer som er utrykk for vesentlige regionale interesser. Målet er at arealforvaltningen skal 

være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Planen inneholder 

retningslinjer for by- og tettstedsutvikling, naturresurser, kulturminner og landskap, næringsutvikling, 

kystsonen, samt klima og klimatilpassing. 

Regional Transportplan Nordland 

Planen skal først og fremst være et redskap for å skape en mer effektiv og enhetlig transportpolitikk i 

Nordland. Den skal sikre en planmessig utvikling av gode transportløsninger på tvers av kommuner, 

landsdeler og over landegrenser.  

Blant annet er det målsetninger i planen om å redusere utslipp fra transportsektoren og 

kollektivtransporten i Nordland, samt å øke kollektivandelene. 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 

Hovedmålsettingen med planen er å gi en enkel og oversiktlig framstilling av hvordan vannmiljøet og 

vannressursene i vannregionen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Bodøelva, som er den 

vannforekomsten som er nærmest denne reguleringsplanen klassifiseres med godt økologisk 

potensial og forventes å ha slik tilstand fremover. Elva skal sikres forhold som gir levedyktig bestand 

av sjøørret, gode vandringsforhold og et fungere akvatisk økosystem. 

Regional plan – klimautfordringene i Nordland 

Planen tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i tillegg til andre tiltak som kan føre til at 

Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til 

konkrete tiltak hvorav noen kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til 

rådighet, mens andre må skje i samarbeid med andre aktører i fylket. 
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Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, markert Tf i kommuneplanens arealdel. 

Arealbruk på Rønvikjordene var gjenstand for diskusjon da kommuneplanen ble vedtatt. Resultatet 

av prosessen er at planområdet består som utbyggingsområde for å tilrettelegge for kommunens 

bydrift og fylkeskommunens bussdepot. 

For området gjelder parkeringsbestemmelser for sone B. Det er ikke angitt krav for bussdepot eller 

lignende, men for tjenesteyting er det krav om 1-2 parkeringsplasser for bil og 1,5 parkeringsplasser 

for sykkel pr. 100 m2 BRA. 

 
Figur 2. Kommuneplanens arealdel med varslet plangrense inntegnet. 
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4.2 Tilgrensende planer 

 

Figur 3: Tilgrensende reguleringsplaner med varslet plangrense inntegnet. 

1175 RV80 Pars. Skjæringa – Jensvoll av 15.06.1979 

Planen regulerte opprinnelig deler av Nepåkeren langs Børsingveien til LNF-område. Dette ble 

opphevet av byplansjefen i 2018. Planen avgrenses i dag av Børsingveien mot Nepåkeren. Langs rv. 

80 legger kommuneplanen til rette for fortetting.  

1204 Bodin leir/Børsingveien av 11.10.1984.  

Planen omfatter Børsingveien og deler av Rv. 80 sør og vest for Nepåkeren. I tillegg omfattes 

bebyggelsen og friområdet vest for planområdet. 

1263 Områderegulering RV80 Thallekrysset – Hunstadmoen av 17.02.2011.  

Planen er en del av Vegpakke Salten, som omfatter bygging av ny Rv. 80 inn mot Bodø. Planen 

omfatter tunnelåpningen for Bodøtunnelen, kryss ved Bodøelva, samt gang- og sykkelvei øst for 

planområdet. 

Planen for bussdepot på Nepåkeren må tilpasses denne reguleringsplanen særlig med tanke på 

atkomst. Nordre del av Nepåkeren er i planen regulert til LNFR-område med båndlegging for 

midlertidige anleggsområder, riggområder og deponiområder. Bruken av dette området for 

bussdepotet må avklares med Statens vegvesen. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på Nepåkeren, en del av Rønvikjordene som ligger øst for Bodø sentrum. I sør 

avgrenses planområdet av gamle Rv 80 i nord går den nye traseen til Rv80. Øst for Nepåkeren ligger 

det et eldre boligområde i Børsingveien og det nyere boligområdet Bjørkåsen. Bodin leir er lokalisert 

nordøst for planområdet. 

På sørsiden av gamle Rv 80 ligger Bodin kirkegård, nordvest for denne ligger industriområdet Stormyr 

og litt lenger vest ligger Bodø lufthavn. Kartet viser plasseringen til planområdet i forhold til resten av 

Bodø. 

 

Figur 4: Planområdets plassering i Bodø (Kilde: FINN kart). 
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5.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

 

Figur 5: Planavgrensning.  

Planavgrensningen omfatter hele Nepåkeren. Børsingveien rundt eiendommen tas med, samt deler 

av vegareal og LNFR-område fra planen 1263 for ny rv. 80 for å etablere atkomst. Planområdet har en 

størrelse på ca. 52,6 daa.  

5.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Arealet har tidligere vært dyrket mark men har blitt benyttet som anleggsområde i forbindelse med 

bygging av rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset og Bodøtunnelen i regi av Statens vegvesen.  

Rundt planområdet finnes etablerte boligområder, større vegareal, kirkegård og jordbruksområder. 

Forsvarets utleieboliger i tilknytning til Bodin leir ligger øst for planområdet. Det ligger også en 

barnehage vest for planområdet.  

5.4 Stedets karakter 
Nepåkeren ligger i dag i et åpent landskap avgrenset av to hovedveitraseer. Området var tidligere 

jorde, men nye rv. 80 avskjærer arealet fra de andre Rønvikjordene. I øst grenser planområdet til 

områder med småhusbebyggelse.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det finnes ingen registrerte kulturminner innenfor planavgrensningen. Området er i dag brukt som 

riggområde og grenser til høytrafikkerte bilveier som gir området lav verdi som kulturlandskap.  

5.6 Naturverdier  
Nepåkeren er sammen med resten av Rønvikjordene registrert som hekke- eller hvileområde for 

mange fuglearter. Område er markert som hensynssone for arter som er kritisk og sterkt truet i 

Norsk rødliste. Arealet er brukt som anleggsområde og avskjæres fra resterende jordbruksareal av 

den nye riksvegen.   
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Det antas at siden området i dag allerede er brukt som anleggsområde, vil ikke planen ha negative 
konsekvenser for fugler i området.  

5.7 Landbruk 
Kommuneplanen gir føringer om bevaring av matjord i utbyggingsområder, jf. § 1.11.  

«Ved søknad om rammetillatelse skal det følge med godkjent plan for bevaring av matjord, dersom 

matjord inngår i tiltaksområdet». «Gjenbruk av matjord skal knyttes til nydyrking, jordforbedring 

eller andre jordbruksformål. Det kreves dokumentasjon på at matjord som flyttes skal benyttes til 

jordbruksformål». 

Som følge av bruk av arealet til anleggsvirksomhet er matjorden fjernet og mellomlagret på området. 

5.8 Trafikkforhold 

Vegnett 

Adkomsten til planområdet er i dag via Børsingveien. Børsingveien går videre ut på nye Rv 80 i 

østgående retning og til den sørligste rundkjøringen i Thallekrysset vestover. Fra rundkjøringen går 

gamle Rv 80 østover syd for planområdet. Dette er en trefelts vei, hvor den midterste kjørebanen kan 

endres kjøreretning på. Sørover fra rundkjøringen går Olav V gate mot Bodø lufthavn og vestover går 

Bodøveien til den nordlige rundkjøringen i Thallekrysset. Fra denne rundkjøringen går Rv 80 vestover 

og nye Rv 80 østover. 

Trafikkmengder 

Trafikktall som er tilgjengelig for området i nærheten av Nepåkeren er noe begrenset, både siden nye 

Rv 80 åpnet i april slik at registreringsperioden er kort, juli måned har et annet reisemønster, siden 

det er fellesferie da og fordi det ikke er tilgjengelige tall for lokalveier.  

Fra data som er hentet fra trafikkdata.no er ca. årsdøgntrafikk (ÅDT) for nye og gamle Rv 80 

beregnet. Beregnet ÅDT for gamle Rv 80 er ca. 10500 kjøretøy og beregnet ÅDT for nye Rv 80 er ca. 

14 200 kjøretøy. Trafikkmengdene som er brukt i beregningene er registrert av 1, nivås tellepunkt i 

juni, juli og august 2019 plassert i tunnelløpene på nye Rv 80 og like øst for Thallekrysset på gamle Rv 

80. 

For Børsingveien er det ingen trafikktall tilgjengelig og det er heller ingen tellepunkter lokalisert på 

veien. Trafikkgenereringen for Børsingveien er beregnet ut fra erfaringstall, slik at dette gir en 

indikasjon på hva ÅDT er. Beregnet ÅDT uten nye boliger som er planlagt bygd er ca. 450 bilturer per 

døgn. Dette er et tall som er noe usikkert, siden det ligger mange av forsvarets utleieboliger i 

Børsingveien, og belegget og trafikkgenereringen for disse er noe usikker. 

Trafikksikkerhet 

De siste 15 årene (fra 01.01.2004) har det skjedd 15 trafikkulykker mellom Thallekrysset og 

avkjøringen mot Bjørkåsen, Grønnåsen og Alstad på gamle Rv 80. Utenom dette har det ikke skjedd 

noen ulykker i tilknytning til planområdet. 

Ulykke Dato Ulykkestype Beskrivelse Alvorlighetsgrad 

1 2006-11-15 Fotgjengerulykke 
Fotgjenger krysset kjørebanen 

forøvrig 
Lettere skadd 

2 2010-11-29 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd 
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3 2010-02-23 Bilulykke 
Enslig kjøretøy kjørte utenfor 
på høyre side i venstrekurve 

Lettere skadd 

4 2006-01-24 Bilulykke 
Enslig kjøretøy kjørte utenfor 
på venstre side i venstrekurve 

Lettere skadd 

5 2016-12-12 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd 

6 2008-06-08 Bilulykke Møting på rett vegstrekning Drept 

 

Kollektivforhold 

Nærmeste holdeplass til planområdet er bussholdeplassen Skeid, som ligger like sør for planområdet. 

Holdeplassen betjenes av bybusslinje 1, Bodø lufthavn – Sentrum – Bjørndalslia. Holdeplassen 

betjenes med en frekvens på 15 min gjennom dagen, med unntak av tidlig morgen og sen kveld hvor 

frekvensen er 30 min. I tillegg ligger holdeplassen Bodøelv i enden av Olav V gate. Denne 

bussholdeplassen betjenes også av linje 4, i tillegg til linje 2.  

Gående og syklende 

Figur 6 viser sykkelrutene vedtatt av Bodø kommune i området rundt planområdet. Disse går i dag 

via gang- og sykkelveien østover og vestover på sydsiden av gamle Rv 80, med tilgang til planområdet 

via en undergang under gamle Rv 80. I Børsingveien og videre via Prestmarkveien. I Prestmarkveien 

som går gjennom boligområdet øst for planområdet er det også anlagt fortau.  

 

Figur 6: Sykkelruter i området rundt Nepåkeren, markert med sort linje.  

5.9 Barns interesser 
Barnetråkkregistreringen fra 2015 har ikke inkludert Nepåkeren eller arealene rundt. Det er i dag ikke 

kjent at barn ferdes på området. Det går en tursti langs Bodøgårdselva nord for planområdet som 

fører helt opp til marka. En kobling til denne turstien går i dag like nord for planområdet mot 

boområdene i øst.  
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Figur 7. Turstier i området 

5.10 Universell tilgjengelighet 
Området har god tilgjengelighet via kjøreveger, gang- og sykkelveg og holdeplass for buss i nær 

beliggenhet. Det er ellers ingen relevante forhold knyttet til universell utforming i området i dag. 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Planområdet har utbygd VA-anlegg i følgje kartgrunnlag mottatt fra Bodø kommune. 

Vann 

Hovedledning for vann krysser planområdet fra nord og følger Børsingveien sør i planområdet. 

Vannledninger i PVC (DN160) og duktilt støpejern (DN150) med byggeår 2015 og 1998. 

Internt i planområdet er det ledningstrekk i grått støpejern DN150 og 110, byggeår 1955 til 

Børsingveien 2. Stikkledning VL 63 til boliger på Haugen er tilkoblet gammel duktil vannledning. 

Avløp 

Hovedledning AF 400 PVC krysser planområdet fra nord (byggeår 2015). Denne ledningen antas å 

være tilkoblet Bodin leir oppstrøms planområdet.  

Hovedledning AF 200 PVC følger Børsingveien sør i planområdet (byggeår 1997) 

Ut av planområdet går hovedledning AF280 PE (vegkryssing under Børsingveien og Bodøveien), 

byggeår 1997. 

Internt i planområdet er det ledningstrekk i betong DN575 og 375, byggeår 1955. Børsingveien 2 og 

boliger på Haugen er tilkoblet gammelt ledningsanlegg med stikkledninger. 

Overvann 

Hovedledning OV 600 BTG følger Børsingveien sør i planområdet (byggeår 1997) 

Ut av planområdet går hovedledning OV 800 BTG (vegkryssing under Børsingveien og Bodøveien), 

byggeår 1997. 

Internt i planområdet er det ledningstrekk OV200 PVC fra Børsingveien 2 (byggeår 2015)  
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Eksisterende VA-anlegg framkommer på vedlagt VAO-plan. 

Fjernvarme 

Det er ikke utbygd fjernvarme i planområdet i dag. Men det ligger innenfor konsesjonsområdet for 

fjernvarme i kommuneplanens arealdel, og skal derfor tilknyttes.  

5.12 Grunnforhold 
Planområdet ligger innenfor sone med «lav til moderat» aktsomhetssone for radon.  

Planområdet er ikke kartlagt i NVEs registreringer over kvikkleire. Planområdet har heller ikke 

kvikkleirepunkter fra Statens vegvesen på planområdet. Løsmassekart viser imidlertid at 

planområdet ligger under marin grense, at det består av marine strandavsetninger og at det er stor 

sannsynlighet for marin leire.  

 
Figur 8: Løsmassekart for Nepåkeren. 
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5.13 Støyforhold 
Støysituasjonen er kartlagt. Støysonekartet viser at området er støyutsatt på grunn av beliggenheten 

mellom ny og gammel Rv. 80, se figur 7. Området er også støyutsatt fra flytrafikken fra Bodø 

lufthavn. Planområdet ligger innenfor gul flystøysone, i midtre del av støysonen. 

I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), punkt 3.2.1, er hovedregelen 

at gul støysone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering 

av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 

Det er ikke identifisert støyproblematikk som tilsier at området er uegnet til planlagt utbygging. 

 
Figur 9: Støysonekart 2019. Beregningshøyde 4 meter. 

5.14 Analyser og utredninger 
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført følgende analyser og utredninger som grunnlag 

for planen:  

• Trafikkanalyse  

• Støyrapport 

• VAO-plan 

• ROS-analyse 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 10: Illustrasjonsplan for bussdepotet på Nepåkeren. 

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av bussdepot på nordre del av planområdet. I 
bussdepotet inngår arealer til oppstilling av busser, bygningsmasse til vaskehall, verksted, lager og 
administrasjon/kontor, samt parkerings- og asfalterte kjørearealer. Det legges til rette for både 
busser som går på diesel og EL-busser. Bussdepotet skal ha oppstillingsplass tilsvarende ca. 70 
normalbusser (l=12,4m). Dimensjonerende buss er boggibusser på 15 meters lengde. Det er også 
beregnet plass for 18m lange leddbusser. 
 
I planområdets søndre del tilrettelegges det for etablering av eventuelle kommunale funksjoner eller 

annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det tillates etablert inntil 5 000 m2 BRA bebyggelse til 

vask/verksted/lager/kontor osv. til anlegget kan det også etableres oppstillingsplasser og parkering.  

6.1.1 Bebyggelsens høyde 

For hele planområdet gjelder høydebegrensninger pga. nærhet til Bodø flyplass. Restriksjonshøyden 
ligger på kote 47 meter over havet i vestre ende av planområdet, og stiger lineært mot øst med 2 % 
helling til kote 54 i østre ende av planområdet. Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. 
kote 17-24 moh.  

6.1.2 Grad av utnytting   

Kollektivanlegget har en tillatt utnyttelsesgrad på 2000 m2 BRA. I den sørlige delen av planområdet 

tillates det til sammen 5 000 m2 BRA med kontor/administrasjon, verksted, vaskehall og lager. 
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Figur 11 Perspektivillustrasjon. Bussdepotet sett fra sørvest. 

 

Figur 12 Perspektivillustrasjon. Bussdepotet sett fra vest. 
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6.2 Reguleringsformål  

 

Figur 13 Plankart 

REGULERINGSFORMÅL BETEGNELSE 
(jf. Kart) 

AREAL (daa) 

§12-5 Nr. 1 Bebyggelse og anlegg 

Offentlig eller privat tjenesteyting BOP 21,6 

§12-5 Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg SKV 4,6 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 1,7 

Kollektivanlegg SKA 19,1 

§12-5 Nr. 3 Grønnstruktur 

Vegetasjonsskjerm GV 5,7 

 

6.3 Parkering 
Planområdet omfattes av sone B for parkering i kommuneplanens arealdel. Det er ingen krav i 

parkeringsnormen knyttet til kollektivanlegg, men for kontor er det krav til 0,8-1,5 parkeringsplasser 

per 100 m2 BRA.  Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for 

forflytningshemmede. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være for el-biler med mulighet for 

lading av batterier. 
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I planen legges det opp til minst 70 parkeringsplasser i tilknytning til kollektivanlegget. Tallet baseres 

på antatt maksuttak av busser i fremtidig situasjon. For området med tjenesteyting gjelder 

kommuneplanens bestemmelser for tjenesteyting. 

Grunnen til at det må etableres en større mengde parkeringsplasser er at bussanlegget er at det 

ligger slik til at det ikke er mulig for flertallet av brukere av anlegget å ta seg hit på annen måte enn 

med privatbil. Dessuten er arbeidstidene, særlig for sjåførene, utenfor tider der det er et 

kollektivtilbud. Planen i seg selv muliggjør at byen og omlandet har et kollektivtilbud, og derfor er det 

et premiss at sjåførene kommer seg til og fra jobb på en hensiktsmessig måte. 

6.4 Tilknytning til infrastruktur  

 

Figur 14: VAO-plan for Nepåkeren  

Det er utarbeidet en VAO-plan tilhørende planen. Denne anbefaler løsninger for oppgradering og 

tilknytning til VA-nettet i området, samt hvordan overvann skal håndteres på tomten. 

Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge detaljplaner for kommunaltekniske anlegg, 

offentlig veigrunn og VA-anlegg som er godkjent av Byteknikk. Detaljering med plassering og 

høydesetting av kummer, sluker og ledninger gjøres i forbindelse med detaljprosjektering av 

utvendig VA for planområdet. 

Renovasjonsløsning skal planlegges i samråd med renovasjonsselskap. Plassering og utforming av 

renovasjonsløsning skal vises i utomhusplan ved byggesøknad. 

Overvannshåndtering skal også håndteres innenfor planområdet og vises i utomhusplan. 
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6.5 Trafikkløsning 

Kjøreatkomst 

Atkomst til området planlegges lagt til sideveganlegget til ny rv. 80. Innkjøring til området planlegges 

fra Børsingveien sør for krysset nordvest i planområdet. Utkjøring legges til Børsingveien vest for 

gang- og sykkelveien øst for planområdet. 

Utforming av veger 

 

Figur 15 Utforming av veger 

Atkomst til området legges fra Børsingveien i vest, samt utkjøring i øst. Børsingveien ut mot ny Rv. 80 

og krysset ved planområdet utbedres for å sikre framkommelighet for bussene. I øst reguleres det 

kun utkjøring.  

Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er behov for utbedring av deler av Børsingveien for å sikre framkommelighet for bussene. 

Utbedringene må være ferdigstilt før bussdepotet kan tas i bruk.  

Tilgjengelighet for gående og syklende 

Området har god tilgjengelighet til eksisterende nett for gående og syklende. Dette blir ikke påvirket 

av tiltaket og det anses ikke som nødvendig å utføre ytterligere tiltak. 

6.6 Miljøoppfølging 
Planen sikrer at det skal utarbeides en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for beboere i 

nærområdet skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder spesielt transport og trafikk, støy, støv og 

rystelser. Ulemper for offentlig transport og trafikkavvikling skal redegjøres for. 

Nødvendige beskyttelsestiltak for å tilfredsstille gitte støy- og støvgrenser skal være etablert før 

bygge- og anleggsarbeider kan begynne. Tiltaksplan, med håndtering av problemer og avbøtende 

tiltak, skal godkjennes av Byteknikk. 
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6.7 Utomhusplan 
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven skal det sendes inn 

utomhusplan. Utomhusplanen skal vise: 

• Utforming av adkomst til bussanlegget 

• Tilgjengelighet for brannvesenet, herunder atkomstveier, tilgang på brannvann 

• Tilgjengelighet for renovasjon 

• Renovasjonsplan, plassering og utforming av renovasjonsløsning 

• Plan for overvannshåndtering, inkludert plassering og dimensjonering av 

fordrøyningsmagasin 

• Snøopplag 

• Bussoppstillingsplasser 

• Parkeringsplasser 

• Sykkelparkering 

• Skjermingstiltak 

• Beplatning 

• Bebyggelsens plassering og høyde 

Utomhusplan skal godkjennes samtidig med tillatelse til tiltak. Utearealene skal være ferdig 

opparbeidet iht. utomhusplan før det gis brukstillatelse. 

6.8 Landbruksfaglige vurderinger 
Planen stiller krav om at matjorda som i dag er mellomlagret på området må håndteres i henhold til 

kommuneplanens bestemmelse 1.11. Matjorda skal flyttes og benyttes til nydyrking, jordforbedring 

eller andre jordbruksformål. 

6.9 Rekkefølgebestemmelser 
Det er stilt følgende rekkefølgebestemmelser til planen: 

Før rammetillatelse  

a) Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge detaljplaner for kommunaltekniske anlegg, 

offentlig veigrunn og VA-anlegg som er godkjent av Byteknikk. 

b) Utomhusplan skal være godkjent av kommunen før det gis rammetillatelse. 

c) Ved søknad om rammetillatelse skal det følge med godkjent plan for bevaring av matjord. 

Overskytende matjord skal håndteres i tråd med kommunalt vedtak for bevaring av matjord, 

Bystyresak 17/185. 

Før igangsettingstillatelse  

a) Plan for beskyttelse av omgivelsene mot anleggstrafikk, anleggsstøy og -støv skal være godkjent 

av kommunen før det gis igangsettingstillatelse. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert 

før bygge- og anleggsarbeider kan begynne. 

Før bebyggelse tas i bruk  

a) Utearealene skal være ferdig opparbeidet iht. utomhusplan før det gis brukstillatelse. 

b) Kjøreveger skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse. 
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7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 
Planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. Et bussdepot 

hører inn under arealformål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. I tillegg reguleres den sørlige 

delen til offentlig eller privat tjenesteyting. 

Det bemerkes imidlertid at kommuneplanens intensjon for Nepåkeren (O4) er å tilrettelegge for 

kommunens bydrift og fylkeskommunens bussdepot (planbeskrivelse til Bodø kommunes arealdel, 

side 32). Det vurderes derfor at planen ikke er i strid med overordnet plan på tross av at området 

reguleres med andre formål. 

7.2 Landskap 
Området ligger ikke utsatt til når det gjelder nær- og fjernvirkning og er i dag brukt som riggområde. 

Det grenser til høytrafikkerte bilveier som gir området lav landskapsverdi. Planen medfører derfor 

ingen vesentlige negative virkninger for landskapet. Det legges også til rette for at dagens støyvoll 

mot nord opprettholdes, i tillegg til at det reguleres inn et grøntområde mot boligene i øst. Innenfor 

grøntområdet skal det etableres støyvoll for å skjerme mot boligene. Støyvollen vil være 

støydempende, samtidig som den vil kunne fungere som en visuell skjerm. 

7.3 Stedets karakter 
Nepåkeren er ikke bebygd i dag. Området har tidligere vært en del av det større sammenhengende 

jordbrukslandskapet Rønvikjordene, men med etableringen av ny rv. 80 har området blitt avskåret 

fra resten av dette området.  

Gjennom bruken av området som anleggsområde til veganlegget, har stedets karakter også endret 

seg. Den etablerte støyvollen mot tunnelinnslaget i nord beholdes slik at funksjonen som grøntbelte 

mellom Haugen og Kalvhaugen ivaretas. 

Planen innebærer en endring av stedets karakter som vil ha mest negativ virkning for de nærmeste 

naboene, med tanke på noe økt trafikk og en nedbygging av et tidligere åpent og grønt område.  

7.4 Naturverdier og biologisk mangfold 
Nepåkeren er markert med hensynssone og er registrert som hekke- eller hvileområde for mange 

fuglearter. Område benyttes i dag som anleggsområde, og er ikke lengre et leveområde for 

dyrearten. På bakgrunn av dette antas det at planen ikke vil ha negative konsekvenser for fugler i 

området utover dagens situasjon. 

Det er foretatt en utsjekk av naturmangfoldlovens §§ 8-12. Oversikten kan sees i vedlegg  

7.5 Trafikkforhold  
Funksjonene som skal flyttes til Nepåkeren holder i dag til på andre lokasjoner i Bodø. Derfor vil 

trafikken som utbyggingen genererer i hovedsak ikke være nyskapt trafikk, men trafikk som er flyttet 

fra en annen del av Bodø og til Nepåkeren. Det er beregnet at planen vil medføre en økning i ÅDT på 

Børsingveien fra området ut til påkjøring til rv. 80 med 1200. 
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Bussdepotet tilrettelegger for drift av kollektivtilbudet i Bodø som muliggjør at innbyggerne kan velge 

bort bil som transportmiddel som er miljøbesparende.  

7.6 Støy 
Rambøll har gjennomført en støyutredning som vurderer prognosesituasjonen på og rundt 

planområdet i år 2034. Støyutredningen tar høyde for støy tilknyttet trafikk til og fra bussdepotet, 

trafikk på det tilgrensende veinettet, samt vaskehall på planområdet. Støyutredningen viser at 

etableringen av bussdepotet fører til at fire nye boliger vest for området får lydnivåer over Lden 55 

dB på fasade (se Figur 16). Tiltaket medfører at kravene i veileder for behandling av støy i 

planleggingen, T-1442, overstiges, og at det derfor er nødvendig med tiltak.  

Planforslaget forutsetter at det anlegges støyvoll og støyskjerm mot de berørte boligene i øst. Med 

disse tiltakene iverksatt viser støyrapporten at boligene havner utenfor gul støysone (se Figur 17). 

Figur 16: Støysonekartet viser støysituasjonen fra bussdepot, vaskehall og ny trafikk uten iverksatte tiltak. Beregningshøyde 
er 4 m. 
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7.7 Barns interesser 
Gangforbindelser rundt området er ivaretatt i planen. Areal for bussdepot vil ikke bli tilrettelagt for 

barn da det ikke er ønskelig med barn inne på området. Det tillates å gjerde inn området for å sikre 

at barn og unge ikke kommer seg inn på området. 

7.8 Universell tilgjengelighet 
Anlegget skal prosjekteres i henhold til krav om universell utforming. Anlegget påvirker heller ikke 

gang- og sykkelveier og andre forbindelser i området rundt. Det vurderes derfor at planen ikke vil få 

virkninger for universell tilgjengelighet. 

7.9 Energibehov – energiforbruk 
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og skal tilknyttes fjernvarmenettet. 

Siden bussdepotet skal tilrettelegges for el-vogner, med tilhørende infrastruktur for lading, vil 

anlegget kreve mer energi enn andre anlegg. For å ta høyde for fremtidig utvikling trenger anlegget 

en effekt inn på 10 MW. Det er tilstrekkelig for å lade inntil 80 busser med 100 kW ladere. 

Figur 17: Støyprognose med iverksatte støyreduserende tiltak. Beregningshøyde 4 m. 
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7.10 ROS 
ROS-analysen (vedlegg 5) er utformet i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 

tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 10 aktuelle 

risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 

stabilitet, materielle verdier og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne 

påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.   

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for oppfølging 

for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i 

parentes): 

(1) Kvikkleireskred 

(2) Flom fra nedbørshendelser 

(3) Radongass 

(4) Forurenset grunn 

(5) Forurensning av drikkevann 

(6) Støy og støv fra trafikk 

(7) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(8) Flyplass 

(9) Forsvar 

(10) Brann og eksplosjon 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, 

og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger 

er foreslått og foreligger.  

7.11 Jordressurser 
I Statens vegvesens planer for midlertidig anleggsområde på Nepåkeren er det forutsatt at matjorden 

skal samles opp og brukes til å reetablere området som jordbruksareal. Når området nå skal tas i 

bruk som bussdepot, vil ikke dette la seg gjøre.  

Planen følger likevel opp bestemmelser om matjord i kommuneplanens § 1.11. Matjorden skal 

samles opp og benyttes andre steder, til nydyrking, jordforbedring eller andre jordbruksformål.  

De negative virkninger knyttet til tap av jordbruksareal kan dermed reduseres. 

7.12 Teknisk infrastruktur 
Planen medfører en oppgradering av VA-nettet i området. Det vil også tilknyttes fjernvarmenettet, 

som da må utvides. 
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Området har tidligere vært et jorde, med gode forutsetninger for overvannshåndtering. Det går også 

flomveier forbi langs planområdets sørlige del. Planen sikrer at overvann håndteres på tomten, og 

ikke får virkninger utover området. Flomveien opprettholdes. 

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planen forutsetter at det inngås utbyggingsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Bodø 

kommune, blant annet knyttet til opparbeidelse av VA-anlegg og veier.  

Planen legger også opp til at Bodø kommune kan legge noen av sine funksjoner til tomten. Det er 

kostnader for kommunen knyttet til dette, men det er ikke en forutsetning for planen. 
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8 Innkomne innspill 
Planarbeidet for detaljregulering av Nepåkeren i Bodø kommune er varslet på ordinær måte med 

annonser i lokalavis og brev til berørte parter samt offentlige etater med interesse i planarbeidet.  

Varsel om oppstart ble sendt 25.03.19, med høringsfrist 06.05.19. Det har kommet inn 7 uttalelser. 

Nedenfor følger sammendrag av varslingsuttalelser med planleggerens kommentar.  

8.1 Sametinget – 02.04.2019 
Sametinget kan ikke se fare for at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk fredede samiske 
kulturminner. Sametinget har ingen spesielle merknader til tiltaket.  
 
Dersom det 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. Dette må videreformidles til de som skal utføre 
arbeidet.  

Forslagsstillers kommentar 

Området er allerede i bruk som riggområde for veganlegg. Vi antar derfor at sjansen for å finne 

automatisk fredete kulturminner i grunnen er lav. Det tas inn en bestemmelse som sikrer at arbeidet 

stoppes og kulturminnemyndigheten varsles ved eventuelle funn av automatisk fredete 

kulturminner. 

8.2 Sør-Hålogaland bispedømmeråd – 05.04.2019 
Ber om at det legges klare begrensninger til høyde på bygninger og innsyn mot Bodin kirkegård. 
Dette med tanke på at en gravplass skal ivareta menneskers behov for et egnet sted der de kan sørge 
og minnes sine avdøde. 

Forslagsstillers kommentar 

Det vil tas inn bestemmelser som sikrer at planlagt bebyggelse ikke vil komme i konflikt med høyde 

og innsyn mot kirkegården.  

8.3 BE Varme – 26.04.2019 
Tilbyr seg å levere fornybar energi og miljøvennlig varme i byggene i Bodø. Informerer om at 
planområdet omfattes av konsesjonsområde for fjernvarme, som innebærer tilknytningsplikt. 
Forutsetning for leveranse av varme er at bygninger må ha et vannbårent varmeanlegg beregnet for 
det totale varmebehovet i bygget. Tilknytningsavgift tilkommer jf. §5.5 i Energiloven.  

Forslagsstillers kommentar 

Forslagsstiller tar til etterretning at tiltaket skal knyttes til fjernvarmenettet. Prosjekterende vil 

kontakte BE Varme for å involvere dem i prosjektering av infrastruktur. 

8.4 Avinor – 30.04.2019 
Planområdet ligger ca. 1810 – 2200 meter øst/nordøst for Bodø lufthavn. Dette gir ulike restriksjoner 
for planområdet.  
 
Høyderestriksjoner 
Restriksjonshøyden ligger på kote 47 meter over havet (moh) i vestre ende av planområdet, og stiger 
lineært mot øst med 2 % helling til kote 54 moh i østre ende av planområdet. Terrenghøyden 
innenfor planområdet ligger på ca. kote 17 – 24 moh.  
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Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 
Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn 
Det må ikke etableres bygg eller anlegg som gjennomtrenger hinderflatene (utflygingsflaten fra bane 
07) i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn.  
 
Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran av hensyn til flysikkerheten. Dersom det skal benyttes 
mobilkran som gjennomtrenger hinderflatene (utflygingsflaten fra bane 07), må tiltakshaver på 
forhånd søke Bodø lufthavn om godkjennelse av kranbruken. Avinor må innhente tillatelse om 
godkjenning fra Luftfartstilsynet før søknaden kan behandles. Det stilles krav om at mobilkranen er 
utstyrt med fast rødt hinderlys på bomspissen og at den må kunne senkes i forbindelse med flyginger 
til/fra Bodø lufthavn. Tiltakshaver skal før mobilkranen kan tas i bruk, ha på plass nødvendig 
prosedyre med varslingsrutiner for direkte kontakt mellom kontrolltårnet ved Bodø lufthavn og 
ansvarlig kranfører. Tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre en risikoanalyse etter anerkjent 
standard for å sjekke ut om kranbruken er akseptabel med hensyn til flysikkerheten. 
 
Byggerestriksjoner 
Planområdet er vurdert med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav). Planområdets beliggenhet 
gjør at BRA-kravet kun omfatter bygg med tre etasjer eller mer.  
 
For oppføring av bygg og infrastruktur aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp til 40 meter 
over terreng uten krav til radioteknisk vurdering.  
 
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 
Krav til radiotekniske vurderinger 
Dersom det skal etableres nye bygg med tre etasjer eller mer over bestående terreng, skal det sendes 
søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge 
konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. 
 
Dersom mobilkran skal operere høyere enn 40 meter over terreng, skal det sendes søknad til Avinor 
Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon 
og størrelse på mobilkranen. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv 
radioteknisk vurdering for nytt bygg og bruk av mobilkran. 
 
Belysning 
Lys må utformes med hensyn til intensitet, utforming eller farge, for å unngå fare for flysikkerheten. 
Reklameskilt må prosjekteres med dempere. Belysning må rettes mest mulig ned mot bakken. Dette 
gjelder også i anleggsperioden.  
 
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 
 
Farlig eller villedende belysning 
Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Bodø lufthavn skal det utarbeides en belysningsplan for 
bebyggelsen og uteområdene som oversendes Avinor for vurdering og godkjenning. Belysningsplanen 
må også omhandle anleggsperioden. 
 
Turbulensvurdering 
Størrelsen og plassering av tiltakene vil være avgjørende med hensyn til turbulenspåvirkning for 
rullebanen. 
 
Turbulensforhold ved Bodø lufthavn 
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Bygg, massedeponi, snødeponi eller andre anlegg som vil få en høyde over rullebanen som er større 
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse med 2 km 
(basert på terskelhøyde), må forelegges Avinor for eventuell godkjenning. Dersom tiltaket ligger på 
terreng som er lavere enn rullebanen, skal tiltaket forelegges Avinor dersom det i seg selv er høyere 
enn 1/35-del av avstanden vinkelrett til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse. Avinor vil 
kostnadsfritt gjøre en forenklet vurdering av mulige turbulenseffekter tiltaket kan ha på operasjoner 
med luftfartøy. Dersom Avinor finner at det er nødvendig med en mer detaljert turbulensanalyse, må 
tiltakshaver besørge og bekoste slik analyse fra anerkjent leverandør. Dersom Avinor ikke godkjenner 
tiltaket, kan tiltakshaver påklage/anke beslutningen til Luftfartstilsynet. Klagen/anken skal sendes via 
Avinor for kommentar. 
 
Flystøysoner 
Planområdet ligger innenfor gul flystøysone, det må derfor formuleres en planbestemmelse som 
ivaretar fremtidig støyømfintlig bebyggelse innenfor planområdet.  

Forslagsstillers kommentar 

Avinors forslag til bestemmelser vil tas inn i reguleringsplanen. Støy fra tiltaket vil utredes i 

planarbeidet og ev. behov for avbøtende tiltak vil sikres i planen. For øvrig vil Avinors merknader tas 

til etterretning i prosjekteringen av bygningsmassen. 

8.5 Jordvern Nordland – 30.04.2019 
Protesterer på planer om å bygge ned matjord i Bodø. Påpeker at tilbakeføring etter at arealer er 
bygd ned nærmest er umulig. Siden arealet ligger i tilknytning til andre dyrkede arealer, gir det 
mulighet for god utnytting i landbrukssammenheng.  Ved gjennomføring av planen vil verdifullt areal 
gå tapt.  

Forslagsstillers kommentar 

Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til formålet offentlig eller privat tjenesteyting. I 

kommuneplanprosessen ble jordverninteresser på Rønvikjordene avklart. Nepåkeren ble i denne 

prosessen tenkt benyttet til det formålet denne planen nå foreslår (ref. planbeskrivelse til Bodø 

kommunes arealdel, side 32). 

Området er benyttet til riggområde for anlegg for Statens vegvesens bygging av ny Rv. 80 og det 

drives ikke jordbruk her i dag. Matjorden er mellomlagret. Forslagsstiller vil i samarbeid med Statens 

vegvesen og Bodø kommune bli enig om hvordan matjorden kan ivaretas og benyttes andre steder. 

8.6 Statens vegvesen – 02.05.2019 
Planområdet ligger mellom det vestlige tunnelpåhugget til Bodøtunellen som nylig er åpnet og 
dagens trefeltsveg. Vi forutsetter at atkomsten til planområdet blir via det nye sidevegsanlegget som 
er bygd i forbindelse med den nye rv. 80. Sidevegsanlegget for rv. 80 er ikke dimensjonert for den 
nye arealbruken som planlegges på Nepåkeren. Det bør derfor lages en trafikkanalyse som danner 
grunnlag for dimensjonering av atkomsten via Børsingveien i henhold til vegnormalen N100 Veg- og 
gateutforming. 
 
I det nye vegsystemet for rv. 80 er det regulert en voll sør for atkomstvegen ved tunnelåpningen. 
Vollen ble utvidet for å skape et sammenhengende vegetasjonsbelte langs rv. 80 fra Obersthaugen til 
Kalvhaugen. Den vil også vil fungere som støyvoll mot bebyggelsen på Grønnåsen og det må derfor 
ikke gjøres planendringer for denne delen av reguleringsplanen for rv. 80. Det er viktig at 
reguleringsplanen for Nepåkeren legges i plangrensen for rv. 80-planen, slik at den planlagte vollen 
ikke blir berørt. 
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Statens vegvesen ber om nær kontakt og dialog i planprosessen. Kontaktpersoner: 
Bypakke Bodø: Ole Wiggo Nerva – 90 09 00 16 
Vegavdeling Nordland: Jørn Ø. Olsen – 90 99 50 14 
 
Statens vegvesen ønsker i tillegg at reguleringsplanen sendes til oss på forhåndshøring før den legges 
ut til offentlig ettersyn. 

Forslagsstillers kommentar 

Atkomst til området planlegges lagt til sideveganlegget til ny rv. 80. Det er utarbeidet en 

trafikkanalyse for tiltaket som skal belyse atkomstforhold, samt om det er behov for oppgradering 

e.l. av Børsingveien. Trafikkanalysen vil ta hensyn til pågående boligprosjekt i Børsingveien, samt 

trafikk til Forsvarets anlegg i området. Dersom det blir behov for endringer i planen for rv. 80 vil 

Statens vegvesen involveres. 

Deler av jordvollen sør for tunnelåpningen er tatt med i planavgrensningen for å kunne utrede 

atkomstløsning på best mulig måte. Det vil i dialog med Statens vegvesen avklares hvordan dette vil 

kunne løses. 

8.7 Forsvarsbygg – 06.05.2019 
Forsvaret har interesser i dette området i form av dets plassering inn mot Bodin leir og Forsvarets 

boligområde som ligger like utenfor leirgjerdet. I tillegg må det påregnes å støte på militær 

infrastruktur i planområdet. Følgende forhold må hensyntas: 

1. Innsyn til militært område – Gjelder både innsyn til Bodin leir og boligområdet. Det må i 
planbestemmelsene tas inn begrensninger i byggehøyde slik at både militær aktivitet og 
militært personell blir skjermet for innsyn. 

2. Støy – Forsvarets boligområde må skjermes for støy og bestemmelser om støyreduserende 
tiltak må tas inn ihht. T-1442. 

3. Adkomst – I tillegg til hovedadkomst til Bodin leir, må også adkomst til Forsvarets 
boligområde via Børsingveien og gangareal til Bodin leir sikres på en tilfredsstillende måte. 

 
I varslet om planoppstart inngår også kunngjøring om oppstart om forhandling av utbyggingsavtale. 

Fra Forsvarsbygg sin side er det i tillegg et viktig prinsipp at fordelingen av kostnader skjer etter 

rimelighetsprinsippet og den konkrete nytten Forsvaret evt. har av tiltaket. 

Forslagsstillers kommentar 

Forslagsstiller vil gå i dialog med Forsvarsbygg dersom det blir nødvendig for å hensynta eventuell 

militær infrastruktur i planområdet. 

Det vil tas inn bestemmelser om høydebegrensninger i planen. Støyforholdene vil belyses og 

eventuelle nødvendige støyreduserende tiltak vil tas inn i planen. Det vil i planarbeidet inngå en 

trafikkanalyse for å vurdere atkomstforholdene til planområdet. Analysen vil også hensynta 

nærliggende nytt boligprosjekt, samt trafikk til Forsvarets anlegg. 

Forhandlinger om utbyggingsavtale skjer mellom Bodø kommune og berørte parter. Det vises til 

kommunen for spørsmål angående dette. 
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8.8 Fylkesmannen i Nordland – 16.05.2019 
Fylkesmannen har ingen innvendinger til planoppstart for bussdepot på Nepåkeren, men ber om at 

dagens rester av grønnstrukturer beholdes og eventuelt videreutvikles. Dette av funksjonelle hensyn 

for overvannshåndtering. 

Ber om at planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no, for kvalitetssikring 

av digitale kartdata.  

Forslagsstillers kommentar 

Forslagsstiller registrerer at Fylkesmannen ikke har vesentlige innvendinger mot planforslaget. Videre 

bemerkes det at områder som ikke skal asfalteres og benyttes til bussoppstilling, parkering eller 

annen veginfrastruktur skal beplantes. Overvannshåndtering vil ivaretas i planen og vil utredes i en 

overordnet VA-skisse.  

Forslagstiller mener det er opp til kommunen å vurdere om planforslaget skal oversendes 

plannordland@kartverket.no som Fylkesmannen foreslår. 

8.9 Direktoratet for mineralforvaltning - 26.04.2019 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske 

ressurser eller masseuttak, og har ingen merknader til varslet om oppstart. 

8.10 Bane NOR - 26.04.2019 
Tiltaket berører ikke jernbaneinteresser, Bane NOR har derfor ingen merknader til varsel om 

oppstart. 

8.11 Beboere/naboer til Nepåkeren – 15.08.2019 
Med bakgrunn i avisartikkel i Avisa Nordland og brev som noen av beboerne har mottatt, har vi som 

naboer innsigelser til planene. I god tid før oppstart av annleggsarbeidene for veipakke Bodø fikk vi 

brev med div. innformasjon. Deriblant at Nepåkeren skulle tilbakeføres slik den var før 

annleggsarbeidene startet. Vi har helt til det siste sett frem til at en lang støyperiode hvor arbeidene 

til tider har strukket seg langt utover tidspunkt for kveldsro (23.00) skulle ta slutt.  

I brevet som noen av beboerne har fått er det en vag antydning om hva som kommer på området 

Nepåkeren, dette medførte et søk på nett og vi finner her detaljerte dokumenter som beskriver hva 

som kommer. Her står det blant annet klart og tydelig at vi skal få et permanent industriområde med 

støy til alle døgnets tider som nærmeste nabo og helt inntil Børsingveien. 

Dette mener vi er et overtramp fra Bodø Kommunes side. 

I dokumentene er det beskrevet at dagens lokaliteter i Speiderveien ikke er egnet siden det ligger 

boligbebyggelse i nærheten. Mener dere at vi som er naboer til Nepåkeren er noen individer som 

tåler støy noe bedre og bare uten videre skal akseptere dette? 

Hva med beskrivelsen av «250 kjøretøy» ut og inn av området, er dette pr. døgn blir det en 

belastning vi ikke ønsker. Trafikk fra EL-busser og biler en ting, men støy fra anleggsmaskiner og 

lastebiler blir noe helt annet. Og som det står «til alle døgnets tider». 

mailto:plannordland@kartverket.no
mailto:plannordland@kartverket.no
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Det er et lite avsnitt i dokumentene om dette med støy og dette går ut på å plassere byggverk slik at 

naboer blir «vernet», betyr dette at det er planlagt en plassering av disse slik at det tar utsikten fra 

eiendommene langs Børsingveien. 

Hvorfor har ikke Bodø Kommune gitt oss dokumenter i saken eller innkalt til et informasjonsmøte? 

Nå har vi ikke oversikt over egnede landområder for denne typen industri/drift, men det må da gå an 

å etablere dette der det ikke er en umiddelbar nærhet til bolig bebyggelse. Eksempelvis 

«Langstranda» der det nå allerede er etablert mye industri og nye områder er utfylt med stein. 

Sett ut fra at det ikke er mange grønne lunger igjen i denne byen kunne Nepåkeren blitt benyttet til 

noe bedre. 

Forslagsstillers kommentar 

Det er noe uklart for forslagsstiller hvilke dokumenter naboene refererer til når de hevder at det skal 

etableres industri på Nepåkeren. I varslingsbrevet er det klart formidlet at området skal benyttes til 

bussdepot for Nordland fylkeskommune og oppstilling/administrasjon for Bodø kommunes tekniske 

tjenester, avhengig av hva kommunen finner hensiktsmessig. 

Hva gjelder tilbakeføring av Nepåkeren fra anleggsområde til jordbruk viser vi til kommuneplanen 

hvor områdets bruk er avklart. Denne planen er i tråd med intensjonene for området i 

kommuneplanen. Støyforholdene for naboer er vurdert i planarbeidet og det settes av areal til 

støyskjermende tiltak som støyvoll eller støygjerde. Bygningsmassen på området er planlagt av 

såpass liten størrelse at den ikke vil kunne fungere som støyskjerming i seg selv. 

Vi henviser til Bodø kommune for de punkter som ikke direkte går på denne planen. 
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9. Vedlegg 
1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. 3D-illustrasjoner 

4. Sjekkliste naturmangfoldloven 

5. ROS-analyse 

6. Trafikkanalyse 

7. Støyrapport 

8. VAO-plan 

9. Tegningshefte 

10. Referat fra oppstartsmøte 

11. Innkomne innspill 


