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Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

  …\Oppstartsvarsel\Varslingsbrev_Kvalvikodden 2020-03-20 

OPPSTART AV DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FOR 

KVALVIKODDEN, BODØ KOMMUNE 

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Avinor, med tillatelse fra Bodø kommune 

som er grunneier, har igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Kvalvikodden. Norconsult AS har 

som oppdrag å forestå planarbeidet.  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å utvide det avsluttede steinbruddet på Kvalvikodden 

nordover, for å ta ut plastringsstein, fyllmasser og kvalitetsmasser til Ny lufthavn Bodø. Massebehovet 

er i størrelsen 500.000 m3 til ca. 1.000.000 m3 masser. Masseuttaket reguleres til råstoffutvinning, og 

eventuell etterbruk vil avklares i senere planprosesser. 

For å redusere ulemper for naboer, og av hensyn til effektiv transport, vil massene tas ut sjøveien 

med lekter. Det vil derfor reguleres inn ny anleggskai vest for eksisterende kai, samt anleggsvei 

mellom masseuttaket og den nye anleggskaia. Planforslaget vil beskrive mellomlagring og knusing av 

masser, oppstillingsplasser for maskiner og lagring av materiell i anleggsfasen. 

Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse og kan også ses på 

kommunens innsynsløsning på nett. Planområdet er ca. 407 daa og omfatter hele eller deler av gnr. 

32, bnr. 17, 28, 194, 940, 942 og 948. Avgrensningen kan bli redusert når masseberegningene er 

sluttført og drifts- og avslutningsplan foreligger.  
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Illustrasjon som viser planavgrensningen utarbeidet av Norconsult AS. 

I arealdelen i gjeldende kommuneplan er området avsatt til råstoffutvinning, næringsbebyggelse, 

havn, vedtatt reguleringsplan, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur. Den nye 

reguleringsplanen tar sikte på en utvidelse av området avsatt til masseuttak/råstoffutvinning gjennom 

grøntområdet og inn i området som er regulert til næringsområde og som består av randsonen til 

avsluttet masseuttak. Etablering av anleggskai vil også utgjøre en endring i forhold til overordnet plan. 

Områdeplan for Kvalvikodden (plan ID 1296) gjelder for østre del av området. Denne planen omfatter 

ny atkomstvei til Kvalvikodden, småbåthavn og havn, samt næringsarealer på land. 
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Detaljregulering for Kvalvikodden næringsområde (plan ID 1299) gjelder for vestre del av området. 

Denne planen omfatter kommunalt VA-anlegg og næringsområde med ras- og skredsone i 

grønnstrukturområdet nord for næringsområdet.  

I gjeldende reguleringsplaner er det rekkefølgebestemmelser om at tiltak innen næringsområdene 

eller masseuttakene ikke kan skje før det er etablert ny atkomst til Kvalvikodden. Prosjektet er 

avhengig av dispensasjon fra denne rekkefølgebestemmelsen da kostnadene ved etablering av ny vei 

ikke vil stå i forhold til den beskjedne trafikkøkningen tiltaket medfører ettersom massetransporten 

skal gå sjøveien. Etablering av en ny vei vil også medføre betydelig landskapsmessige inngrep i 

Kvalvika. 

Bodø kommune har vurdert at det planlagte tiltaket (utvidelse av mineraluttak) kan ha vesentlige 

virkinger for miljø eller samfunn og utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens 

§ 8. Det er ikke krav om planprogram. Temaene som skal konsekvensutredes er følgende: 

Trafikk:  Trafikkanalysen skal vurdere trafikale konsekvenser av utbygging av kai og drift av 

masseuttak for nærområdet. Konsekvenser for Kvalvikveien med tilstøtende 

boligområder vil vektlegges, og det skal her vurderes økning i trafikkmengde, andel 

tungtrafikk, trafikksikkerhet, forhold for gående og syklende og ulemper i byggefasen. 

Støy: Utendørs støynivåer beregnes med utgangspunkt i digitalt kart for området og 

erfaringsdata om støy fra lignende prosjekter der lasting av stein i lekter samt knusing 

utføres. Ved behov dimensjoneres støytiltak på overordnet nivå. Støykart utarbeides 

og legges ved planforslaget. 

Støv:  Støvspredning fra aktivitetene i masseuttaket modelleres med modellen AERMOD, 

som er godkjent av norske myndigheter. Utslippsfaktorer for sprengning, 

massehåndtering, knusing, sikting/sortering og transport i masseuttaket hentes fra US 

EPA og er basert på data fra målinger. Resultatet fra modelleringen vil være et 

luftsonekart som viser støvspredningen. Modelleringen utføres i henhold til 

retningslinjen T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. 

Kravene i forurensingsforskriftens kapittel 30 legges også til grunn. En vurdering av 

avbøtende tiltak vil inngå i utredningen. 

Skred, ras, rystelser og steinsprut ved sprenging:  

Det vil gjennomføres befaring og tilstandsvurdering av skråning/skjæring og 

eksisterende sikringstiltak som ble iverksatt i 2009. Sikkerhet og konsekvenser ved 

sprengningsarbeider i forhold til rystelser og steinsprut utredes. Eventuelle behov for 

restriksjoner og krav til sprengningsarbeidet og rystelseskrav på bergskjæringer og 

naturlige skråninger redegjøres for og innarbeides i bestemmelsene. 

Farled:  Massetransporten med lekter fra anleggskai på Kvalvikodden til anleggsområde for 

bygging av ny flyplass gjør at lekterens rute, kartlegging av trafikken i området og 

Avinors regelverk av farled og sjøtrafikk i forhold til den nye planlagte rullebanen må 

utredes. Det må gjennomføres en vurdering av eksisterende farled og sjømerker samt 

eventuelle behov for endring av farled og omplassering eller nye merker. 

Øvrige tema som vurderes som vesentlige og må grundig redegjøres for i planbeskrivelsen er: 

landskapsvirkinger, naturverdier, egenhet kai og friluftsliv. 

Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker det kan 

komme med innspill til planarbeidet. På grunn av omstendighetene kan det per nå ikke avholdes 

folkemøte, men vi oppfordrer alle som har spørsmål eller innspill til planarbeidet om å ta kontakt med 

planlegger enten pr tlf eller e-post. Vurdering av alle skriftlige innspill vil fremgå av planbeskrivelsen 

og innspillene vil bli vedlagt planforslaget. 
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Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan også da 

komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på 

kommunens nettsider og i Avisa Nordland. 

Eventuelle merknader/innspill til oppstartsmeldingen av reguleringsplanarbeidet kan sendes 

skriftlig til Norconsult AS v/Marit Lunde, Pb. 234, 8001 Bodø, e-post: 

marit.lunde@norconsult.com, innen tidsfristens utløp 27.4.2020.  

 

Med hilsen 

Norconsult AS 

 

Marit Lunde 

Vedlegg:  Adresseliste 


