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Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av kommunal vannledning fra Seivåg
langs nordsiden av FV7494 forbi Seines og videre langs sørsiden av kommunal vei til Ersvika.
Ledningstraseen er ca. 8 km lang. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige
anleggsområder og videre bruk av noen av disse som parkeringsplasser for turgåere.
Norconsult og Bodø kommune har vurdert at det planlagte tiltaket utløser krav om
konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. Temaet kulturminner er konsekvensutredet
av Nordland fylkeskommune og det er gjort grundige vurderinger av temaene naturverdi,
naturressurser og geoteknikk. Sentrale tema som redegjøres for i planbeskrivelsen er friluftsliv,
vassdrag og samfunnsnytten ved at området får tryggere og mer stabil vannforsyning. Med grunnlag i
de vurderinger som er gjort vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad medføre negative
konsekvenser for miljø og samfunn.
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1

Bakgrunn

1.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av kommunal vannledning fra Seivåg
langs nordsiden av FV7494 forbi Seines og videre langs sørsiden av kommunal vei til Ersvika.
Ledningstraseen er ca. 8 km lang. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige
anleggsområder og videre bruk av noen av disse som parkeringsplasser for turgåere.

1.2 Tidligere vedtak i saken
I forbindelse med behandling av hovedplan vann i bystyret 7.5.2015 (PS15/48 Hovedplan Vann 20162019) vedtok bystyret at vanntilførsel til Seines og Gillesvåg/Koddvåg skulle utredes nærmere og
fremlegges i ny sak til politisk behandling. Det ble 8.9.2016 lagt frem sak for bystyret «Fremføring av
kommunalt vann til Gillesvåg/Koddvåg og Seines». På grunn av uforholdsmessig høye kostnader ved
fremføring av kommunalt vann til disse områdene ba Bystyret om at det ble framlagt ny sak der flere
alternativer for å sikre drikkevann til disse områdene ble utredet, herunder boring etter grunnvann. I
bystyremøte 11.5.2017 ble det vedtatt at vannforsyning til Seines og Gillesvåg/Koddvåg skulle
innarbeides i hovedplan for vann 2016-2019.
Bodø kommune utarbeidet i 2016 skisseprosjekt som redegjør for bakgrunnen for prosjektet og
trasévalg og i 2018 utarbeidet Norconsult forprosjekt for teknisk beskrivelse av tiltaket.

1.3 Krav om konsekvensutredninger
Bodø kommune og Norconsult har vurdert at det planlagte tiltaket utløser krav om
konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. Tiltaket, et vannledningsanlegg over større
avstander (vedlegg II punkt j), kan ha vesentlige virkinger for miljø eller samfunn (jf. § 10) da det
berører registrerte verdier i form av kulturminner, naturtyper/arter og friluftsområder. Det utløses derfor
et krav om konsekvensutredning, men det er ikke krav om planprogram.
Det er registrert flere kulturminner på nordsiden av fylkesveien og Nordland fylkeskommune har
sommeren 2019 foretatt overflatesøk og maskinell sjakting av områder med potensial uten å gjøre nye
funn. Temaet kulturminner konsekvensutredes gjennom Nordland fylkeskommunes arbeid. Arkeolog
fra NFK har i etterkant av registrering utarbeidet en rapport med vurdering av tiltakets konsekvens og
resultatene fra NFKs rapport er innarbeidet i planforslaget.
I Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase er det registrert flere punkter og områder for arter av særlig
store forvaltningsinteresser og en naturtype (strandeng og strandsump) i eller i umiddelbar nærhet til
traséen. Biolog fra Norconsult har gjennomført befaring og gjort en vurdering av tiltaket i forhold til
naturverdi og naturressurser. Ved oppstart av planarbeidet ble det vurdert at temaene naturverdi og
naturressurser ikke er nødvendig å konsekvensutrede. Tiltaket vil ikke komme i særlig konflikt med
naturverdier eller naturressurser og resultatene fra biologens rapport er innarbeidet i planbeskrivelsen.
Området nord for FV7494 er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Tiltakets utforming tilsier at
omfang/konsekvens for friluftsliv vil være minimal og temaet ivaretas derfor i planbeskrivelsen.
Planbeskrivelsen redegjør også særlig for temaene vassdrag, myr (ivaretakelse/hensyn), geoteknikk
og samfunnsnytte (sikker drikkevannsforsyning etc.).
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2

Planprosess

Parallelt med planarbeidet for vannforsyning Seines har det blitt gjennomført planarbeid for
vannforsyning Gillesvåg – Koddvåg (planID 2019011). Det er to separate planarbeid/planforslag som
er uavhengig av hverandre, men planprosessene har gått parallelt.

2.1 Plan- og medvirkningsprosess
Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt 26.6.2019. I oppstartsmøtet ble det påpekt at det er
behov for parkeringsplasser til friluftslivsaktivitet i området. Dette ble fulgt opp ved at nærmiljøleder i
Saltstraumen og representanter fra Seines velforening og Seivåg grendeforening leverte innspill til
ønsket plassering av parkeringsplasser:
 Ved Seivåg kirkegård. For begravelsesfølger og turgåing til Kvalholmen og Skagodden.
 Ved Gangvatnet. Badeplass og turgåing til Straumøya naturreservat.
 Mot Teinsvika. Turgåing til fjæreområdet.
 Utvidelse av parkeringsplassen ved grendehuset på Seines. Parkering for arrangementer på
grendehuset, besøk på krigsfortene, turer til fjæra m.m. Denne plassen er også snuplass for
brøytebilen.
 Hadde for øvrig innspill til ønsket tilrettelegging i et par områder som ligger utenfor
planområdet.
Det ble avholdt åpent møte/nabomøte 23.9.2019 på Saltstraumen hotell. Hovedmomentene fra møtet
er oppsummert nedenfor:
Marit Lunde (plankonsulent Norconsult) og Peder Eggesvik (VA-konsulent Norconsult) presenterte
tiltaket og planprosessen. Jan Erik Thorbergsen (prosjektleder plan og utbygging), Kjell Ivar Hansen
(byggeleder plan og utvikling) og Kjetil Christensen (saksbehandler Byutvikling) var også tilgjengelig
for å svare på spørsmål og innspill.
Mange av spørsmålene som ble stilt i møtet var knyttet til forhold som ikke inngår i planarbeidet;
teknisk utforming av tiltaket, gjennomføring av anleggsfasen og regelverk/kostnader for tilkobling til
vannledningen. Følgende spørsmål var relevant for planarbeidet:
 Videreføring av vannledningen til Ersvika
Oppsummering av spørsmål og svar i møtet:
Diverse tekniske spørsmål om dimensjon, trykk, brannhydrant, dybde vannrør, behov for
høydebasseng, hvorfor det legges to vannrør på Seines etc.
Svar: Dette ble gjort rede for. Detaljeringsnivået inngår ikke i planarbeidet.
Spørsmål om det er vurdert å videreføre vannledningen til Ersvika og innlegg om at politikerne må ha
ment å vedta vann til alle og et tilbud for fremtidige beboere, uavhengig av ønskene til dagens
beboere i Ersvika.
Svar: Det er en lang strekning å videreføre vann til Ersvika og i dag kun en eller to husstander
der som ønsker vann. Ersvika var derfor ikke med i planområdet som ble oppstartsvarslet.
Spørsmål om alle må koble seg på den kommunale ledningen, kvalitetskrav til private anlegg, om
husstander som i dag er koblet på felles ledningsnett må ha hver sin stikkledning/tilkobling, om
kommunen vil løse inn private vannverk og tidligere støtteordninger.
Svar: Bodø kommune redegjorde for tilkoblingsplikt, etablerings- og tilkoblingskostnader og
muligheter for å søke om unntak samt mulige løsninger for finansiering. Kommunen vil ikke løse inn
private vannverk. Så fremst private eller felles anlegg har en tilfredsstillende standard vil de kunne
kobles til vannledningen.
Spørsmål om prosjektet vil gi overskuddsmasser og om disse kan brukes i nærområdet.
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Svar: Prosjektet vil gi overskuddsmasser. Oppfordret de som ønsker masser til å avklare om
det er gitt tillatelse til bruk eller lagring av masser på ønsket areal, og eventuelt gå i dialog med Bodø
kommune om dette.
Spørsmål om det er aktuelt å få inn firma til å legge fiberkabler samtidig som vannledningen for å få en
kostnadsdeling og om det stemmer kommunens anleggsbidrag er så høye at dette ikke er lønnsomt
for fiberselskapene.
Svar: Kabeletater vil bli kontaktet med tilbud om samarbeid. Bodø kommune krever ikke
anleggsbidrag, men kabeletater må dekke kostnadene for egne installasjoner.
Norconsult og Bodø kommune oppfordret alle oppmøtte til å levere innspill til planarbeidet og i senere
høringsrunder i planprosessen og byggesaken.

2.2 Innspill til planen
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 10.9.2019 og berørte parter
(private og offentlige) ble skriftlig varslet 9.9.2019. Som følge av mottatte innspill til denne
oppstartsmeldingen ble planområdet utvidet fra Seines til Ersvika og ny kunngjøring om oppstart av
planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 31.10.2019 og berørte parter ble skriftlig varslet
29.10.2019. Innspillene til begge oppstartsmeldingene er oppsummert i tabellen under.
Person/etat

Innspill

Sametinget

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.

(11.9.2019)

Generelle merknader om
kulturminnelovens bestemmelser om
samiske kulturminner og ved funn som
tyder på eldre aktivitet i området.
Naturvernforbundet
(13.9.2019)

Ønsker å få oversendt dokumenter knyttet
til naturmangfold og friluftsinteresser når
de foreligger. Ønsker navn på hvem som
har gjort vurderingen om utredningsbehov
og hvilken bedrift/organ som har gjort
vurderingen.

Kommentarer
-

Ivaretas i bestemmelsene.

Plankonsulent sendte svar
på mail 17.9.2019 om at
Morten Selnes som er
utdannet Cand. Real fra
Universitetet i Trondheim og
jobber i Norconsult avdeling
Bodø har gjort vurderingen.
Naturmangfold og
friluftsinteresser er temaer
som vil inngå i
planbeskrivelsen. Morten
Selnes vil befare området og
benytte kjent kunnskap/
databaser for å vurdere
tiltakets konsekvens.
Naturvernforbundet vil få
tilsendt varsel når
planforslaget legges ut på
høring.
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Anne Lise Selfors
(16.9.2019)

Norges vassdragsog energidirektorat
(20.9.2019)

Har privat brønn som inneholder mer kalk
enn kommunalt vann og har god
vannkvalitet. Ønsker ikke at vannledning
blir lagt på deres eiendom. Av hensyn til
helsemessige årsaker og vannkvalitet
ønsker Selfors ikke kommunal
vannforsyning og håper at vannledning
kan legges uten at de blir berørt. Spør
hvordan de kan gå frem for å få
bekreftelse på at de kan slippe å koble
seg til den kommunale vannledningen.

Ca. plassering av
hovedvannledningen
avklares i planforslaget.
Vannledning er plassert ut
fra blant annet egnethet av
terreng, grunnforhold og
tilgang for anleggsmaskiner.
Kommunen vil kontakte
grunneier angående
leggetillatelse. Privat
tilkobling til den kommunale
vannledningen inngår ikke i
planarbeidet.

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.

Saksområdene ivaretas i
planforslaget.

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.
Planen må ta hensyn til anlegg som har
konsesjon etter energi- og
vassdragslovgivningen.
Viser til aktuelle veiledere og verktøy.
Norges vassdragsog energidirektorat

De samme generelle innspillene som ble
levert 20.9.2019.

-

(25.11.2019)
Statens vegvesen
(24.9.2019)

I denne saken uttaler vi oss som forvalter
av fylkesveg, og som fagmyndighet med
sektoransvar. Når planforslaget blir lagt
frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak
være trafikale konsekvenser som følge av
tiltaket, og trafikksikkerhet. På nåværende
tidspunkt peker vi på følgende:
- Arbeid på/under og langs fylkesvegen
må planlegges i samarbeid med oss og
endelige løsninger skal godkjennes av
oss.

Ivaretas i bestemmelsene.
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- Dersom planen medfører behov for
graving som berører vår eiendom kan det
være aktuelt med en
gjennomføringsavtale som sikrer at våre
interesser blir ivaretatt.
- Aktuelle arealer for rigg- og
anleggsområder må vises i planen. Om
disse plasseres på arealer langs og inntil
fylkesvegen, må dette avklares med oss.
Vi forutsetter at kommunen i planarbeidet
inngår tett dialog med oss vedrørende
spørsmål som berører fylkesvegen, som
kryssing, anleggstrafikk og
arbeidsvarsling.

Vi gjør oppmerksom på at den kan
fremkomme andre merknader i den videre
planprosessen.
Statens vegvesen

Ivaretas i bestemmelsene.

Forslag til plassering av riggog anleggsområder ble
oversendt Nordland
fylkeskommune som overtok
som fylkesvegadministrasjon fra SVV
1.1.2020. Forslaget ble
godkjent av
fylkeskommunen og
områdene er vist som
bestemmelsesområder i
plankartet. Bestemmelsene
sikrer at dialog med
Fylkeskommunen angående
gjennomføring i driftsfasen
ivaretas i
byggesaken/anleggsfasen.
-

Ingen merknader til utvidelsen av
planområdet.

-

Vann til Seines – Ersvikkrysset. Vi ønsker
kommunalt vann til følgende eiendommer:

Planområdet utvides til
Ersvika og varsel om utvidet
planområde ble annonsert
31.10.2019. Ca. plassering av
hovedvannledningen avklares
i planforslaget. Kommunen vil
kontakte grunneier angående
leggetillatelse. Privat tilkobling
til den kommunale
vannledningen inngår ikke i
planarbeidet.

(25.11.2019)
Grunneiere Ersvik
(8.10.2019)

- Jan Ole Larsen, gnr/bnr 82/5,
Straumøyveien 1325 og 1335.
- Rainer Pettersen, gnr/bnr 82/1,
Straumøyveien 1362 og 1364.
- Torill Olsen og Magne Ove Olsen,
gnr/bnr 82/6, Straumøyveien 1366.

Saltstraumen
kommunedelsutvalg
(10.10.2019)

Saltstraumen kommunedelsutvalg har i
møte 09.10.19 vedtatt følgende uttalelse i
PS 19/19 Varsel om oppstart –
Detaljreguleringsplan for vannforsyning
Seines

Planområdet utvides til
Ersvika og varsel om utvidet
planområde ble annonsert
31.10.2019.

Saltstraumen kommunedelsutvalg er blitt
gjort kjent med at vannledningen til Seines
planlegges avsluttet i krysset mellom
Straumøyveien og Moan på Seines. Dette
ble opplyst på orienteringsmøtet som ble
avholdt på Saltstraumen hotell nylig hvor
representanter fra planlegger Norconsult
og Bodø kommune var til stede. Dette
betyr at de siste gårdene på Seines ikke
får tilbud om vann ut fra en begrunnelse
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om at disse beboerne ikke ønsker
tilknytning til vannverket. Vi er forundret
over at administrasjonen har tatt denne
avgjørelsen uten at dette, - så vidt vi har
kunnskap om -, er referert eller meddelt
det politiske Bodø. I ovennevnte møte ble
det også sagt at en videreføring ble for
dyrt. Dette kan etter vårt syn oppfattes
som en tilsidesettelse av et politisk
vedtak.
Vi har som kjent arbeidet for
vannforsyning til Seines i mange år. Da vi
endelig fikk gjennomslag for dette i
bystyret tok vi det som en selvfølge at alle
på Seines fikk dette tilbudet, og at ikke
enkeltpersoner på Seines og
administrasjonen i Bodø kommune i
etterkant kunne «bestemme» hvor
vannledningen skulle avsluttes. Vi tenker
spesielt på framtidige beboere i området
som kan etablere seg her fordi godkjent
drikkevann kan leveres. En etablering av
vannforsyning til Seines vil i høyeste grad
være et tilbud til framtidige beboere.
I dette området ligger det også et nylig
nedlagt gårdsbruk som antageligvis vil ha
behov for en annen vannløsning hvis det i
framtida forhåpentligvis skal reetableres
gårdsdrift der.
Vi har registrert at noen av de nevnte
beboerne kan være «på gli» etter
orienteringsmøtet på hotellet. Vi har også
registrert at beboerne i Ersvika kan være
interessert i en tilkobling hvis
vannledningen føres videre – og dette må
etter vårt syn avklares nærmere før det
blir gjort en endelig bestemmelse om
endepunkt for vannledningen.
Saltstraumen kommunedelsutvalg ber om
at de forhold som vi her tar opp snarest
tas opp til en avklaring i PN-utvalg og
eventuelt formannskap og bystyret hvis
det skulle være behov for det.
Nordland
fylkeskommune
(15.10.2019)

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. Vi viser spesielt til kap. 8.3.
Kulturminner, naturressurser og landskap.

Ivaretas i planforslaget.
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Fylkeskommunen er opptatt av at inngrep
gjøres skånsomt og at arealbeslag
begrenses til det absolutt nødvendige. Det
bør fastsettes planbestemmelser som i
størst mulig grad ivaretar hensynet til
miljø- og arealbruksinteresser i det
berørte området.

Ivaretas i planforslaget.

I samarbeid med Kartverket og
Fylkesmannen i Nordland tilbyr
fylkeskommunen kvalitetssikring av planer
og publisering i Nordlandsatlas.
Oppfordrer til at planforslag med sosikoder sendes til
plannordland@kartverket.no.

Ivaretas av Bodø kommune
når planforslaget legges ut på
høring.

Bemerkninger på generelt grunnlag om
hensyn til fremtidige klimaendringer, barn
og unges interesser, medvirkning og
naturmangfoldsloven.
Fylkeskommunen gjennomførte i juni/juli i
år arkeologiske registreringer på utvalgte
deler av den planlagte ledningstraseen.
Det ble ikke påvist konflikt med
automatiske fredete kulturminner som
fylkeskommunen er delegert
forvaltningsansvar for, jf. vedlagte rapport.
Alle kulturminner fanges ikke opp av en
slik registrering. Vi ber derfor om at det
tas med et punkt i planbestemmelsene
der det vises til tiltakshavers aktsomhetsog meldeplikt ved eventuelle uventede
funn av gamle bosetnings- eller
aktivitetsspor under markarbeidet, jf.
kulturminneloven § 8 andre ledd.
Frank Inge Storteig
(29.11.2019)

Viser til tlf samtaler og oversender som
avtalt kopi av søknad om omlegging av
kommunal vei i forbindelse med etablering
av kommunal vannforsyning.
Oppsummering av søknaden:
Eier gnr/bnr 31/3 som står ubebodd.
Adkomsten videre til Ersvika går mellom
bolighuset og fjøsen. Vil restaurere hus og
fjøs og har hatt flere henvendelser om leie
av eiendommen, men det er ikke
forsvarlig at familier med barn flytter inn i
huset pga. veien. Asfalten er ca. 0,5 meter
fra hushjørnet. Søker om omlegging av
vei og er villig til å avstå grunn til formålet.

Ivaretas i planforslaget.

Rapporten legges ved
planforslaget.

Ivaretas i bestemmelsene.

Ivaretas i planforslaget.
Geometrien for den
kommunale veien justeres slik
at kommunal vei og
hensynssonen for den nye
kommunale vannledningen
legges øst for eksisterende
bebyggelse. Finansiering av
dette tiltaket er ikke avklart
gjennom planarbeidet og det
er heller ikke satt
rekkefølgebestemmelse til
gjennomføring.

Det må være en unik mulighet til å
gjennomføre dette når det skal legges ny
vannledning i området. Da kan det brukes
overskuddsmasser fra grøftetraseen til
veifundament, og jordmasser kan
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benyttes til å fylle opp på eksisterende
dyrkamark der det er behov.
Vedlagt 3 forslag til trasé, men er åpen for
dialog om den beste løsningen. Håper at
det kan kommes frem til en løsning slik at
eiendommen i framtiden kan benyttes
uten fare for liv og helse.
Det samme ble tidligere gjort hos John
Lars Seines noen hundre meter før denne
eiendommen med veldig bra resultat både
for kjørende og det nyrestaurerte huset.
Håper på godt samarbeid i denne saken.

2.3 Avklaringsmøte
Statens vegvesen ba i sitt innspill om å få oversendt forslag til plassering av rigg- og anleggsområder.
Pr. tlf ble det med saksbehandler i Statens vegvesen avtalt at utkast til plankart og bestemmelser
skulle oversendes. Dette ble oversendt til Nordland fylkeskommune som overtok som
fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen 1.1.2020. Det ble avholdt et avklaringsmøte med
Nordland fylkeskommune for gjennomgang av deres tilbakemeldinger på planforslaget og
planforslaget ble revidert i henhold til det som ble avtalt i møtet:







Annen veggrunn ble lagt inn med minimum 4 meters bredde langs fylkesvei. Der
eiendomsgrensene for fylkesveien har større avstand er disse benyttet som formålsgrense.
Byggegrense ble i bestemmelsene satt til 15 meter fra fylkesveiens senterlinje.
Sikringssonen for teknisk infrastruktur i grunnen ble tatt ut av veiformål for fylkesvei.
Det ble tatt inn rekkefølgebestemmelser:
o om gjennomføringsavtale mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune for
tilknytning til samt kryssing av fv. 17 og fv. 812.
o om godkjenning fra Nordland fylkeskommune før igangsettingstillatelse for tiltak som
berører fv. 17 og fv. 812.
Avkjørselspiler til parkeringsplasser ble tatt ut av plankartet og det ble tatt inn bestemmelse
om at det skal etableres fysisk skille mellom fylkesveien og regulerte parkeringsplasser.
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3

Planstatus og rammebetingelser

3.1 Eierforhold
Planområdet omfatter hele eller deler av grunneiendommene med gnr/bnr 80/3, 80/4, 80/5, 80/7, 80/8,
80/17, 80/53, 80/54, 80/56, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/13, 81/14,
81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 81/26, 81/35, 81/36, 81/39, 81/40, 81/47, 81/57, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4,
82/5, 82/6, 82/10, 82/11 og 145/83.

3.2 Gjeldende planer
Området er i kommuneplanens arealdel regulert til formålene landbruk-, natur- og friluftsformål samt
reindrift (LNFR) og spredt boligbebyggelse. Figur 1 viser ca. plassering av den planlagte
ledningstraseen, markert med rød linje på et utsnitt av kommuneplanens arealdel.

Figur 1: Gjeldende kommuneplan. Ledningstrase markert med rød linje av Norconsult. Kilde: kommunekart.com

Arealet nord for FV7494 er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone for friluftsliv.
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Figur 2: Hensynssone friluftsliv i kommuneplanens arealdel. Kartgrunnlag: kommunekart.com
Arealet lengst øst i planområdet er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone for
landbruk.

Figur 3: Hensynssone landbruk i kommuneplanens arealdel. Kartgrunnlag: kommunekart.com
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området.
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3.3 Statlige og regionale planretningslinjer
Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med
planforslaget er listet opp nedenfor:









Fylkesplan for Nordland 2013-2025
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
Naturmangfoldloven (2009)
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)
Jordlova (1995)
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
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4 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende
forhold
4.1 Beliggenhet og dagens arealbruk
Planområdet som er på ca. 228 daa, strekker seg fra Seivåg, forbi Seines og til Esvika.
Ledningstraseen er ca 8 km lang.

Figur 4: Planområdets beliggenhet. Plassering av planområdet er vist med rød linje. Kartgrunnlag:
kommunekart.com. Bearbeidet av Norconsult.

Fra Seivåg ligger planområdet på nordsiden av Straumøyveien (FV7494) frem mot Seines. Videre
krysses veien slik at planområdet ligger på sørsiden av veien mot Ersvika. Her er Straumøyveien
kommunal vei. Noen kortere strekninger av Straumøyveien vei inngår i planområdet.
Planområdet består i hovedsak av dyrket mark, gammel dyrkingsmark og myrer. Ett fåtall boliger og
andre bygg som garasjer etc. ligger innenfor planområdet og planområdet krysser flere private
avkjørsler.

4.2 Landskap
Terrenget er stigende fra havet i nord, men terrenget langs ledningstraseen er slakt og uten store
høydeforskjeller. Straumøyveien som planområdet følger ligger på utsiden av Straumøya og går
hovedsakelig over flate myrområder og dyrka mark eller gammel dyrkingsmark.
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Figur 5: Fylkesveien mot Seivåg, ved kirkegården. Foto: Norconsult.

Figur 6: Dyrka mark og gammel dyrkingsmark. Foto: Norconsult.

Figur 7: Myrområder. Foto: Norconsult.
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Figur 8: Straumøyveien ved Seines. Foto: Norconsult.

4.3 Naturverdier
I Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase er det registrert flere punkter og områder for arter av særlig
store forvaltningsinteresser og en naturtype (strandeng og strandsump) i eller i umiddelbar nærhet til
traséen. Som en del av planarbeidet gjennomførte Norconsult befaring av området og vurdering av
forholdet til naturmangfold. Viser til vedlagte rapport; Befaringsrapport. Detaljregulering for
vannforsyning Marvoll-Koddvåg og Seines. Vurdering i forhold til naturmangfold. Informasjonen under
er hentet fra denne rapporten.
Traseen for vannledning vil i hovedsak krysse dyrket mark eller sterkt kulturpåvirket mark og unngå
verneområder omkring Seines. Det er to lokaliteter som peker seg ut i forhold til naturmangfold:
 Kryssingen av Gangvasselva.
 Passering av myrene nord for fylkesveien nord for Straumøya naturreservat.
Gangvasselva ligger i en grunn ravine med relativt slake skråninger på hver side. I skråningene ned
mot elva finnes vanlige arter som selje, mjødurt, høymol, bringebær, brennesle, timotei, blåtopp og
skogrøyrkvein. Elva er 20-30 cm dyp og stilleflytende. Bunnen er dekket av mudder og skjellsand på
eksponerte partier. Det er ikke kjent om det går anadrom fisk i elva.
Straumøya naturreservat strekker seg fra Seivåg ut mot Seines sør for fylkesveien og sør for
Gangvatnet. Myrene nord for naturreservatet og fylkesveien er delt i to av en skogkledt åsrygg. Langs
vegen er skogen ryddet over denne åsryggen. Langs fylkesvegens nordside, ca. 2-3 meter fra
kjørebanen, er det spor etter en tidligere grøft. Myrene, spesielt den vestligste er typiske kystmyrer
med fattig vegetasjon, mange tuer og store, åpne myrtjern eller åpne flater med naken
torv/torvdammer. Det er mulig at deler av myrene tidligere er benyttet til torvtak. Det kan være dypere
partier der det er sprekkdannelser i grunnfjellet. Erfaringsmessig ligger slike myrer over gammel
leirholdig sjøbunn/bunnmorene og/eller flate svaberg. Torva i slike myrer er som regel sterkt
omdannet.
Den østlige myra er adskilt fra veien av en smal skogkant. Vi antar at denne skogkanten er et resultat
av byggemasser fra veibyggingen og tidligere grøfting. Dette har skapt et noe tørrere og bedre
grunnlag for oppvekst av skog. I den vestligste myra er de åpne torvdammene nærere veien enn i den
østligste myra.
Vurdering av planforslagets konsekvens og aktuelle tiltak er beskrevet i kapittel 5.3.

c:\windows\temp\pdfconverter\2dd4b57f-d445-4291-b246-a0ecc227516f\869093_ef8be46c-a6fb-4edd-8951-c42dc3261338.docx

2020-02-14 | Side 18 av 30

Oppdragsnr.: 5186269 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1
Detaljregulering for vannforsyning Seines | Plan-id: 2019012

4.4 Rekreasjonsverdi
Området nord for FV7494 er registrert som svært viktig friluftslivsområde. Viser til figur 2 i kap. 3.2.
Det er mange attraktive og varierte turmål på Straumøya med både fjæra, småtopper og innlandsvann
for bading og fisking. Innenfor planområdet er det lite tilrettelegging for friluftsliv og ingen opparbeidete
parkeringsplasser.

4.5 Kulturminner
Det er registrert mange kulturminner på Straumøya og innenfor planområdet er det i Riksantikvarens
karttjeneste Askeladden registrert tre kulturminner innenfor planområdet.
 ID 9261 er registrert som et automatisk fredet gravfelt. Gravhaugen som blir kalt vikinggraven
er ca. 30 meter lang, 10 meter bred og 1,3 meter høy. Haugen er svært skadet. Det har
tidligere vært en jodskjeller som har ligget midt i haugen. I tillegg skal det ha ligget 4-5
gravhauger til i området som nå er fjernet.
 ID 64353-1 er en fjernet/utslettet gravrøys.
 ID 59576-1 Tronsmåget. Løsfunn med uavklart vernestatus.

Figur 9: Kjente kulturminner i området. Kartgrunnlag: Askeladden

I forbindelse med planarbeidet gjennomførte Nordland fylkeskommune en synfaring av traseen på
land for å definere strekninger hvor det var behov for arkeologisk registreringsarbeid. Det ble videre
foretatt maskinell sjakting av tre delstrekninger av planområdet; ett med bakgrunn av tidligere løsfunn,
ett på bakgrunn av nærhet til gravhaug (ved «vikinggraven»), og ett på bakgrunn av beliggenhet
(potensial for bosetningsspor). Alle sjakter var funntomme. Det ble ikke påvist konflikt med
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automatiske fredete kulturminner som fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for, jf. vedlagte
rapport utarbeidet av Nordland Fylkeskommune.

4.6 Landbruk
Arealet i planområdet består i hovedsak av dyrket mark, hagemark, skogryddet mark og myr langs
kommunal vei og fylkesveien. Ifølge Bodø kommunes hovedplan for vann er det gårdsdrift med en
mindre besetning av husdyr på Seines. Det er registrert en besetning på ca 20 dyr – kyr og storfe.
Lenger sør, ved Mølnvollen, er det registrert en landbrukseiendom med ca 35 dyr, hovedsakelig kyr og
storfe.

4.7 Trafikale forhold
Planområdet grenser til, og omfatter deler av, Straumøyveien som er delvis kommunal (vestover fra
grendehuset på Seines) og delvis fylkesvei (østover fra grendehuset) (FV7494). Planområdet omfatter
også kortere strekninger av private atkomstveier og mange private avkjørsler. Det er ikke fortau eller
gang- og sykkelvei langs Straumøyveien, men det er flere bussholdeplasser og busskur. Fartsgrensen
på Straumøyveien varierer mellom 30, 50 og 80 km/t og veien har ÅDT 500. Veien har en kurvatur
som stedvis gir dårlig sikt og den går stedvis svært nær eksisterende bygg. Veien er smal og har
møtelommer da den ikke er bygd for at to biler skal kunne passere hverandre. Det er i Statens
vegvesens karttjeneste veikart registrert tre ulykker på strekningen.

4.8 Teknisk infrastruktur
I dag forsynes Saltstraumen og nærliggende områder med vann fra vannbehandlingsanlegget ved
Marvoll. Vannverket er dimensjonert til å levere vann til ca. 2000 personer og forsyner i dag ca. 900
fastboende og omtrent 160 fritidsboliger, Saltstraumen fiskecamp på Tuv og campingplass på
Knaplund og Straumøya. Vannkilden og hovedledninger har kapasitet til å dekke utbygging av
vannforsyning frem til Seines på Straumøya og Gillesvåg/Koddvåg. Det er på sikt tenkt å koble
sammen Saltstraumen vannverk med hovedvannverket på Heggmoen for å øke leveringssikkerheten,
og eventuelt ha Saltstraumen vannverk som alternativ reservevannforsyning.
Området har relativt få fastboende og disse bor spredt. Langs ledningstraseen, med nærområdet
rundt Seines, er det registrert ca. 70 fastboende og ca. 25 boliger, en god del fritidsboliger og ca 10
landbrukseiendommer og/eller næringsbygg og et samfunnshus. Forsvaret er også etablert i området.
Vannforsyning på Straumøya går i dag frem til Seivåg i en 180 mm vannledning som er tilknyttet
Saltstraumen vannverk. Vannforsyning på Seines består hovedsakelig av private brønner. Ifølge Bodø
kommunes hovedplan for vann fra 2016 rapporteres det om at vannkvaliteten er varierende og at
kapasiteten til tider ikke er tilfredsstillende for flere av husstandene. I tørre perioder må de fleste spare
på vannet. Brønner blir tomme, og mange må kjøre langt for å hente vann. På Seiens har forsvaret
eget vannverk fra 60-tallet med vannforsyning fra Seinesvatnet. De tidligere forsvarsboligene som i
dag er privateide mottar vann fra dette vannverket. Vannet fra dette vannverket benyttes ikke til
drikkevann.
Det er ikke etablert kommunalt avløpsanlegg i området.
Eksisterende bebyggelse er tilknyttet offentlig strømforsyning (elektrisitet).
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4.9 Grunnforhold
Det er ikke kjent at det er forurenset grunn i planområdet.
I forbindelse med planarbeidet har Norconsult gjort en innledende geoteknisk vurdering av
grunnforhold. Viser til vedlagt notat: Innledende geoteknisk vurdering av grunnforhold (rig 01) og
oppsummering i kap. 5.8 i planbeskrivelsen. Det er ikke utført prosjektspesifikke grunnundersøkelser
for området. Informasjon om grunnforholdene baserer seg derfor på offentlige tilgjengelige data og
befaring i felt. Informasjonen under er hentet fra den vedlagte rapporten og det vises til rapporten for
illustrasjoner og utsnitt fra kartdatabaser.
Det kvartærgeologiske løsmassekartet utgitt av Norges Geologiske Undersøkelse viser at traséen går
gjennom både marin strandavsetning, torv og myr, og bart fjell. Temakartet for marin grense og
mulighet for marin leire viser at størstedelen av traséen er kartlagt som svært stor mulighet for
sammenhengende forekomster av marin leire. Det er ingen registrerte grunnundersøkelser i området.
Terrenget langs traseen er slakt og uten store høydeforskjeller. Bilder fra befaring og kart viser at
veien trolig er bygget på myr for deler av strekningen. Det er ikke registrert skredhendelser langs eller
nær traséen og området er ikke markert som skredutsatt i aktsomhetskart utarbeidet av NVE.

4.10 Støy og luftforurensning
Fylkesveien har lav trafikkmengde og det er ingen andre støykilder i området. Planområdet er dermed,
så langt man kjenner til, ikke utsatt for støy- eller luftforurensning utover akseptable grenseverdier.
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5 Beskrivelse av planforslaget og
virkninger/konsekvens
5.1 Planlagt arealbruk og forholdet til overordnet plan
Der tiltaket kun berører den ene siden av offentlig vei er planavgrensninga satt til veikant, og dermed
redusert i forhold til planavgrensninga som var vist i oppstartsmeldingen.
Formålene i gjeldende kommuneplan videreføres i hovedsak i reguleringsplanen, men
formålsgrensene fra kommuneplanen er rettet opp i forhold til eiendomsgrensene i grunnkartet.
Eksisterende kommunal og fylkeskommunal vei som inngår i planområdet er regulert inn med
vegformål. Annet vegareal er regulert inn med minimum 4 meters bredde langs fylkesveien. Der
eiendomsgrensene for fylkesveien har større avstand er disse benyttet som formålsgrense.
Byggegrense mot fylkesveien er i bestemmelsene satt til 15 meter fra veiens senterlinje. Fra de
kommunale veiene er eksisterende private avkjørsler regulert inn med symbol for avkjørsel. Veikant
fra grunnkartet er brukt som formålsgrense for veg mens avkjørsler er lagt inn på grunnlag av
grunnkart og ortofoto. Dette er en detaljering i forhold til overordnet plan der kun fylkesveien er vist
med linje. Ved Seines er det regulert inn en omlegging av den kommunale veien. Viser til kap. 5.6. for
nærmere beskrivelse.
Tiltaket som er fremføring av kommunal vannledning reguleres inn som sikringssone for infrastruktur
med bestemmelse om at det innenfor sikringssonen kan etableres teknisk infrastruktur i grunnen.
Trasé er valgt og lagt langs offentlig veg for enkel adkomst i anleggs- og driftsfasen og minst berøring
av dyrket mark.
Som følge av innspill fra nærmiljøleder i Saltstraumen og representanter fra Seines velforening og
Seivåg grendeforening er det regulert inn fire parkeringsplasser for å tilrettelegge for friluftsliv. Viser til
kap. 5.4 for nærmere beskrivelse.
Midlertidige anleggsområder for mellomlagring av masser og oppstillingsplasser for maskiner og
lagring av materiell i anleggsfasen reguleres inn som bestemmelsesområde – Utforming.

5.2 Tiltakets utforming
Sikringssone for infrastruktur er i det meste av traséen for vannledninga lagt inn med 10 meters
bredde. Det skal legges trekkerør sammen med vannrør og dataleverandører vil kontaktes for å
undersøke om de ønsker å legge trekkerør samtidig. Bestemmelsene sier at tiltak nærmere enn 4
meter fra teknisk infrastruktur i grunnen må godkjennes av lednings-/kabeleier. Innen vannledningen
er etablert krever alle tiltak innenfor planområdet som omfatter faste installasjoner godkjenning fra
Bodø kommune.
Ledningstraseen fra Seivåg til Ersvika er ca. 8 km. Eksisterende vannledning videreføres fra Seivåg
og legges gjennom Seines til Ersvika. Fra første hus på Seines og gjennom Seines til Ersvika legges
det i tillegg en mindre vannledning for tilkobling av stikk. Det skal graves en grøft som er ca. 2,2 meter
dyp der vannledningen legges på minst 1,8 meters dybde. Grøftebredden i overflaten vil variere med
terreng- og grunnforhold. Under arbeidet vil det bli en periode med maskinarbeid (graving/evt
fjellsprenging) og åpen grøft som vil bli lagt igjen fortløpende. Terrenginngrep skal utføres skånsomt
og ledningstrase for kommunal vannledning skal beplantes med stedegen vegetasjon. Eksisterende
trær og vegetasjon skal søkes bevart. Dette er ivaretatt i bestemmelsene.
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Ved søknad om rammetillatelse for kommunalt vannanlegg skal det foreligge detaljplaner som er
godkjent av Bodø kommune.
Tiltaket omfatter ikke avløpsanlegg, men dersom dette skulle bli aktuelt i fremtiden vil det være mulig å
etablere dette innenfor sikringssonen for infrastruktur.
De midlertidige anleggsområdene er plassert i henhold til tiltakshavers behov, stedets egnethet og
innkomne merknader. I planforslaget er det lagt inn totalt 7 anleggsområder for å ha fleksibilitet i
planen. Det er behov for å kunne plassere ut en brakkerigg og å ha flere muligheter for
oppstillingsplasser for maskiner og å lagre omfyllingsmasser og rør, kummer, containere etc.
Bestemmelsene sikrer at anleggsområdene kun etableres midlertidig i forbindelse med
anleggsarbeidet for vannledningen og enten må omgjøres til parkeringsplass eller istandsettes,
tilpasses omkringliggende terreng og revegeteres med stedegen vegetasjon før ferdigattest kan gis.

5.3 Naturmiljø og landbruk
Omleggingen av den kommunale veien vil føre til omdisponering av dyrka mark. Viser til kap. 5.6 for
nærmere beskrivelse. Utover dette tilsier tiltakets utforming at omfang/konsekvens for landbruk vil
være minimal, bortsett fra en kort anleggsperiode, da ledningstraseer og anleggsområder som ikke
skal ha etterbruk som parkeringsplass dekkes med topplag av stedegne masser og revegeteres med
stedegen vegetasjon. Dette sikres i bestemmelsene.
Vurderingene under er hentet fra vedlagte rapport; Befaringsrapport. Detaljregulering for
vannforsyning Marvoll-Koddvåg og Seines. Vurdering i forhold til naturmangfold. Rapporten ivaretar
kravet til Vurdering i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
Den kommunale vannledningens passering av Gangvasselva bør istandsettes slik at den beholder sin
kvalitet i forhold til vannlevende dyr og fisk. Dette gjelder også ved passering av andre bekkeløp.
Dette sikres i bestemmelsene.
Ved passering av myrene nord for Straumøya naturreservat er traseen for vannledningen ført bort fra
veien og inn ca. 10-15 meter mot myrarealet. Sett i forhold til naturmangfold er det viktig å unngå en
dreneringseffekt av grøften for vannledningen. Langs veien er det her flere meget bløte deler i myra
med svak/ingen bæreevne for tyngre maskiner. Myrvegetasjon er avhengig av lufttransport i røttene,
og er generelt vanskelig å restaurere. Det anbefales her at traseen for ny vannledning søkes lagt så
nær veien som mulig og fortrinnsvis i de tørrere partiene der det i dag vokser skog.
Bortsett fra en kort anleggsperiode, vurderes tiltaket å ha minimal innvirkning på elgtrekk i området.

5.4 Friluftsliv
Tiltakets utforming tilsier at omfang/konsekvens for friluftsliv vil være minimal. Fritidsfiske i nærheten
av planområdet vil ikke bli påvirket.
Innspillet fra nærmiljøleder i Saltstraumen og representanter fra Seines velforening og Seivåg
grendeforening om ønsket plassering av parkeringsplasser er fulgt opp ved at noen av
anleggsområdene er plassert slik at de kan ha en etterbruk som parkeringsplasser for friluftsliv. Disse
områdene er regulert inn i planforslaget både som parkeringsplasser og bestemmelsesområder for
midlertidige anleggsområder. Dette gjelder følgende områder:
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Ved Seivåg kirkegård. For begravelsesfølger og turgåing til Kvalholmen og Skagodden.
Ved Gangvatnet. Badeplass og turgåing til Straumøya naturreservat.
Mot Teinsvika. Turgåing til fjæreområdet.
Utvidelse av parkeringsplassen ved grendehuset på Seines. Parkering for arrangementer på
grendehuset, besøk på krigsfortene, turer til fjæra m.m. og snuplass for brøytebilen.

Det er lagt inn bestemmelse om at det skal etableres fysisk skille mellom fylkesvegen og regulerte
parkeringsplasser.

5.5 Kulturminner
Viser til kapittel 4.5 for beskrivelse av kulturminner. Etter avklaring med Nordland fylkeskommune er
kulturminne med ID 9261 «vikinggraven» inkludert 5 meters sikringssone regulert inn på plankartet
som hensynssone for bevaring kulturmiljø.
Planforslaget vil ikke få innvirkninger på verken kulturminner eller -miljø. Aktsomhets- og meldeplikt er
innarbeidet i bestemmelsene.

5.6 Trafikkløsning
Planlagt vannledning krysser den kommunale veien ved Seines i Gillesvåg. Viser til plankart med
tegningsnummer 2.
Ved Seines er det regulert inn en omlegging av veien som følge av innspill fra grunneier Frank Inge
Storteig som ønsket at veien skulle legges lenger unna eksisterende boliger på gnr/bnr 81/3. Innspillet
er innarbeidet i planforslaget og omleggingen av veien er vist i figur 10. Viser også til plankart med
tegningsnummer 1. Kommunal vei mellom bolighuset og fjøsen ligger 0,5 meter fra hushjørnet.
Dagens situasjon er svært trafikkfarlig og gjør eiendommen uegnet for barnefamilier. Omleggingen av
veien vil øke trafikksikkerheten og tilrettelegge for videre bosetning på eiendommen samt gjøre det
enklere å både bruke og vedlikeholde våningshus og driftsbygning og dermed øke potensialet for
fremtidig drift av eiendommen. Den nye veitraseen vil gå over dyrka/dyrkbar mark og arealet mellom
ny vei og eksisterende vei vil bli «inneklemt» og dermed uegnet for jordbruk. Deler av eksisterende vei
kan benyttes som atkomst til boligene med avkjøring fra den private veien nord for boligene (SKV2).
Den delen av eksisterende vei som er sør for boligene kan fjernes og tilbakeføres til jordbruksareal.
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Figur 10: Illustrasjon av omlegging av vei markert med rød linje. Utarbeidet av Norconsult.

For øvrig berører ikke tiltaket de offentlige veiene fysisk, men de vil bli berørt i anleggsfasen.
Plassering av anleggsområdene er godkjent av Nordland fylkeskommune som overtok som
fylkesvegadministrasjon fra SVV 1.1.2020. Området ligger i forholdsvis stor avstand fra nærmeste
pukkverk og deponi for overskuddsmasser. Prosjektet vil derfor generere en del transportbehov.
Bestemmelsene stiller krav om ulempeplan for anleggsfasen som må redegjøre for trafikkavvikling og
trafikksikkerhet for kjørende og arbeidere. Intervaller for vegstenging i anleggsfasen og evt annet som
berører veiene må inngå i ulempeplanen etter avklaring med veieier (Bodø kommune eller Nordland
Fylkeskommune). Bestemmelsene stiller krav til godkjenning fra Nordland fylkeskommune for alle
tiltak som berører fylkesvei, og krav til gjennomføringsavtale mellom Bodø kommune og Nordland
fylkeskommune for tilknytning til samt kryssing av fv. 17 og fv. 812 før igangsettingstillatelse for
kommunal vannledning. Denne skal være basert på tekniske planer (byggeplaner) for tiltaket.
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Når tiltaket er ferdigstilt har det ingen konsekvens for vegene i området. Det er stilt krav i
rekkefølgebestemmelsene om at eventuelle skader på veg som følge av anleggstrafikken skal
utbedres før ferdigattest kan gis.

5.7 Teknisk infrastruktur
Viser til kap 5.2 for beskrivelse av planlagt kommunal vannledning og tilkobling til det eksisterende
kommunale vannanlegget. Det eksisterer ikke ledningsnett på Seines fra før. Tiltaket, ny kommunal
vannledning, er et stort løft for området som får mer stabil og trygg vanntilførsel.
Det er heller ikke endelig avklart hvor langt sør en hovedvannledning skal fremføres. Vannledningen
vil avsluttes i spylepunkt, kulvert og videre i bekk. Den nye kommunale vannledninga vil gi området
mer pålitelig vannforsyning enn området har i dag. Det er ikke gjort tappetest og simulering på hvilken
kapasitet en har til brannvann, men eksisterende ledningsdimensjon er videreført til Seines (PE
DN180). Etter Seines reduseres den til PE DN110 frem til abonnenter i Ersvika. Fra første hus på
Seines og gjennom Seines legges det i tillegg en PE DN75ledning for tilkobling av stikk.
Fastboende vil få tilkoblingsplikt til den kommunale vannledningen og må søke om dette. Også
Forsvaret skal kobles til den kommunale vannledningen. For fritidsboliger er det ikke tilkoblingsplikt,
men de kan søke om tilkobling. Tilkobling for både fastboende og hytteeiere bekostes av huseier. Så
fremt eksisterende stikk (også fellesstikk) har en tilfredsstillende standard vil disse kunne tilkobles
kommunal vannledning.
Tekniske installasjoner tilknyttet kommunal vannledning vil kobles til det eksisterende strømnettet;
eks. vannmålekummer og midlertidige anleggsområder.

5.8 Grunnforhold
Viser til vedlagt notat; Innledende geoteknisk vurdering av grunnforhold. Det er ikke funnet områder
langs den planlagte traseen med høydeforskjeller eller bratthet som tilsier at arbeidet med
grøftegraving kan medføre risiko for leirskred av større omfang. Det er ikke behov for
grunnundersøkelser før arbeidene for ny kommunal vannledning starter.
Risikoen ved nedgraving av ny vannledning er begrenset til lokal stabilitet og setninger på veikroppen
og andre konstruksjoner som følge av endret vannstand i områder med myr/torv. Tiltak for å sikre lokal
stabilitet og vannstand må beskrives i eget prosjekteringsnotat og det anbefales at geotekniker bistår
graveentreprenør ved behov under anleggsfasen. Dette er ivaretatt i bestemmelsene.

5.9 Støy og luftforurensning
Tiltaket vil medføre noe støy i anleggsfasen. Det er satt en bestemmelse om at det skal foreligge
ulempeplan for anleggsfasen før igangsettingstillatelse gis, hvor blant annet støy vil være et tema.
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5.10 Risiko- og sårbarhet
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering
Nei Merknad

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

x

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare for utglidning?

x

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?

x

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ lukket bekk?

x

Er det radon i grunnen?

Annet (spesifiser)?
Infrastruktur

Ikke gjennomført
målinger. Det er
lovpålagt krav om
radonsperre i alle nye
bygninger hvor det
oppholder seg
mennesker.
x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?


Hendelser på veg



Hendelser på jernbane

x



Hendelser på sjø/vann/elv

x



Hendelser i luften

x

Viser til kap. 5.6.

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en
risiko for området?


Utslipp av giftige gasser/væsker

x



Utslipp av eksplosjonsfarlig/brennbare
væsker/gasser

x

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området?


Elektrisitet

x



Teletjenester

x



Vannforsyning

x



Renovasjon/spillvann

x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:


Påvirkes området av magnetiske felt fra kraftlinjer?

x



Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
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Til skole/barnehage

x



Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)

x



Til forretning

x



Til busstopp

x

Brannberedskap

Tidligere
bruk

Omgivelser

Ulovlig
virksomhet



Omfatter området spesielt farlige anlegg?



Har området tilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Viser til kap. 5.7.



Har området bare en mulig adkomstrute for
brannbil?

Ja.

x

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?


Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.

x



Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.

x



Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering

x



Annet (spesifiser)

x

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell
fare for usikker is?

x

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare (stup etc.)?

x

Annet (spesifiser)

x

Sabotasje og terrorhandlinger


Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?

x



Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten?

x

5.11 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Viser til kapittel 5.6 om trafikksikkerhet i anleggsfasen. Dette er sikret i bestemmelsene.

5.12 Rekkefølgebestemmelser
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold:
o
o
o
o
o

Kommunal godkjenning av detaljplaner for kommunalt vannanlegg.
Prosjekteringsnotat for tiltak for å sikre lokal stabilitet og vannstand i områder med myr/torv.
Ulempeplan for håndtering av ulemper i anleggsfasen.
Gjennomføringsavtale mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune for tilknytning til
samt kryssing av fv. 17 og fv. 812.
Godkjenning fra Bodø kommune for alle tiltak i planområdet før etablering av kommunal
vannledning.
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o
o
o
o

Godkjenning fra Nordland fylkeskommune for alle tiltak som berører fv. 17 og fv. 812.
Godkjenning fra lednings-/kabeleier for alle tiltak nærmere enn 4 meter fra tekniske anlegg i
grunnen.
Tildekking og revegetering av ledningstraseen og midlertidige anleggsområder.
Utbedring av eventuelle skader på veg i forbindelse med anleggsfasen.
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6

Avsluttende kommentar

Fremføring av kommunalt vann til Seines/Ersvika som har relativt få fastboende over en lang strekning
vil gi svært store kostnader pr husstand. Finansiering av prosjektet må dekkes via kommunalt
vanngebyr, mens private tilkoblinger må omsøkes og bekostes av grunneiere. Tiltaket er tidligere
politisk vedtatt og innarbeidet i kommunens hovedplan for vann.
Det er ikke avdekket vesentlige interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet. I planarbeidet
har en etterstrebet å ivareta de ulike innspillene som har kommet inn i løpet av planprosessen på best
mulig måte.
Ulemper i anleggsfasen vil ivaretas gjennom ulempeplan som må utarbeides i samarbeid med
veieierne, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Tiltak for å sikre lokal stabilitet og vannstand i
områder med myr/torv må dokumenteres før igangsetting.
Traseen er lagt inntil offentlige veier for å minimere terrenginngrep og for å få enkel atkomst i
anleggsfasen. Vannledningen vil etter at den er lagt i grøft, være lite synlig på bakkenivå. Skånsomhet
ved terrenginngrep, særlig ved vassdrag og områder med myr/torv, samt istandsetting etter at tiltaket
er etablert er ivaretatt i bestemmelsene.
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes å være svært
positivt for lokalsamfunnet ved å sikre godkjent drikkevann i tilfredsstillende mengder og kvalitet. Dette
vil også tilrettelegge for nybygging og en positiv befolkningsutvikling i området.

c:\windows\temp\pdfconverter\2dd4b57f-d445-4291-b246-a0ecc227516f\869093_ef8be46c-a6fb-4edd-8951-c42dc3261338.docx

2020-02-14 | Side 30 av 30

