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Sluttbehandling - detaljregulering for Lillevollen 1, Rønvik 

 

Bystyrets behandling i møte den 01.04.2020: 
 
 

Votering 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 
 
 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Lillevollen 1, Rønvik, slik den er vist på plankart med 
plan ID 2018017, sist revidert 28.01.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse sist datert 28.01.2020. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 11.03.2020: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

  



 

Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Lillevollen 1, Rønvik, slik den er vist på plankart med 
plan ID 2018017, sist revidert 28.01.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse sist datert 28.01.2020. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 09.03.2020: 
 
Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Bodø eldreråd tar saken til orientering. 
 
 
 
Votering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Eldrerådets uttalelse 
 
Bodø eldreråd tar saken til orientering. 
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 28.02.2020: 
 

 

Bodø ungdomsråds uttalelse: 
Enstemmig tatt til orientering. 
 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 05.03.2020: 
 

 



Råd for personer med funksjonsnedsettelse uttalelse. 
RPF har ingen merknader til rådmannens innstilling. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Lillevollen 1, Rønvik, slik den er vist på plankart med 
plan ID 2018017, sist revidert 28.01.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse sist datert 28.01.2020. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 

Sammendrag 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny bebyggelse som ivaretar hensynet til det 
eksisterende vernede gårdstunet på eiendommen. Det foreslås inntil 9 nye boenheter i tomanns- 
og/eller tremannsboliger i sørvestlige del av eiendommen med atkomst fra Lillevollen. Disse skal i 
form og volum tilpasses den vernede bebyggelsen. I tillegg foreslås 4 stedstilpassede rekkehus 
med atkomst fra Stordalsveien i øvre del av eiendommen. 
 
Planområdet ligger øverst på Vollen i Rønvik, og er bebygd av boliger og uthus som tidligere var 
knyttet til et gårdsanlegg, og som er vernet i kommuneplanens arealdel. 
 
Ved offentlig ettersyn og høring kom det innsigelse fra Nordland fylkeskommune. Innsigelsen 
gjaldt områdene for ny bebyggelse. Fylkesråden mente at de planlagte områdene kommer for tett 
inntil gårdstunet og måtte reduseres, da det knytter seg regionale kulturminneverdier til 
gårdstunet. I dialog med fylkeskommunen er planforslaget endret. Endringen innebærer noe 
redusert utbygging i begge utbyggingsområdene, og utvidet buffer rundt det vernede gårdstunet. 
Fylkeskommunen har hatt de endrede plandokumentene til gjennomsyn, og har trukket 
innsigelsen ved brev av 20.02.2020. De tar forbehold om at planen vedtas som oversendt dem, 
som er identisk med det planforslaget som legges fram. 
Øvrige merknader var fra naboer.  Disse gikk i stor grad på trafikksituasjonen i Stordalsveien. Det 
anbefales ikke endring i planforslaget på grunnlag av disse, ut over at antallet rekkehus er redusert 
fra 5 til 4 på grunn av innsigelsen fra fylkeskommunen.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de foreslåtte endringene.  
 



Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Byggpartner AS har tatt initiativ til detaljreguleringsplan for eiendommene gnr. 30, bnr. 473 og 531 
i Rønvik. Eiendommene ligger øverst på Vollen, opp mot åsen, jfr. kart under. Hensikten med 
planforslaget er å tilrettelegge for ny bebyggelse som ivaretar hensynet til eksisterende vernede 
bygninger. I endelig plan foreslås inntil 9 nye boenheter i tomanns- og/eller tremannsboliger i 
sørvestlige del av eiendommen med atkomst fra Lillevollen. Disse skal i form og volum tilpasses 
den vernede bebyggelsen. I tillegg foreslås 4 stedstilpassede rekkehus med atkomst fra 
Stordalsveien i østlige øvre del av eiendommen. Plankonsulent er Blink Hus arkitekter AS, nå 
Mestergruppen arkitekter.  
 

 
Planområdets beliggenhet 
 
Planstatus 
Området omfattes ikke av reguleringsplan. Det stilles derfor krav om detaljreguleringsplan. 
 
Rammene er gitt i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030. Deler av eiendommen omfattes av 
hensynssone bevaring (H570) på grunn av verneverdien i det gamle gårdsanlegget. Hensynssonen 
omfatter både bygningene og uteareal rundt disse, se utsnitt under. 
 
Arealformålet i kommuneplanen er boligbebyggelse, tillatt utnyttingsgrad er 35 % BYA, og største 
byggehøyde 8 meter (mønehøyde 11 meter). Tillatt bebyggelse er eneboliger med utleiedel/ 
sekundærleilighet.  
 



Området med eksisterende bebyggelse   Kommuneplanens arealdel 
 
Planforslaget - høringsversjonen 
Forslaget til reguleringsplan som var ute til høring og offentlig ettersyn var et resultat av en dialog 
mellom utbygger og hans konsulent og Bodø kommune, Byplan. De forhold som ble særlig vektlagt 
var rammene i kommuneplanens arealdel, forholdet til verneverdig bebyggelse og tilpasning til 
terrenget.  
 
Foreslått ny bebyggelse på flaten, med atkomst fra Lillevollen, er lagt sørvest på tomta med et 
grøntareal som buffer mot vernet bebyggelse. Den nye bebyggelsen er organisert som et tun, og 
skal ha et formspråk som er tilpasset det eksisterende gårdsanlegget. Grøntarealet skal ha 
karakter av en felles «hage» med tilrettelegging for uteopphold og lek. 
 
I tillegg ble det foreslått fem hus øverst på tomta, som er kjedet sammen, med atkomst fra 
Stordalsveien. På grunn av det bratte terrenget må disse tilpasses og skreddersys til situasjonen. 
Det er vist et eget fellesareal for disse helt i sør. 
 
Hele flata omfattes av hensynssone for bevaring med tilhørende bestemmelser både for den 
verneverdige bebyggelsen og ny bebyggelse. Avgrensing av hensynssonen er som i 
kommuneplanen. 
 
Grønnstruktur er et arealformål som er viktig for planen. Skogen skal danne ei grønn ramme rundt 
den vernede bebyggelsen, og en buffer mot ny bebyggelse både på flaten og langs Stordalsveien. 
Skogen har også som funksjon å hindre skrenten fra utglidninger. 
 
Under er vist høringsforslaget til plankart og situasjonsplan, samt illustrasjon.  
 



  
Forslag til plankart – høringsversjon      Forslag til situasjonsplan - høringsversjon 
 

 
Illustrasjon - høringsversjonen 
 
Planprosessen  
Det har vært flere avklaringsmøter mellom forslagsstiller og Byplan, som det foreligger referater 
fra. Oppstartmøte var 31.10.2018. Oppstart av planarbeidet ble varslet 21.11.2018.  
 



I forbindelse med oppstart kom det innspill fra Sametinget, Nordland fylkeskommune, samt 
naboer. Disse er referert og kommentert i vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
Fylkeskommunen tok opp forholdet til vern. Gårdstunets verdi avhenger av at kulturmiljøet 
beholder en ubebygd buffer rundt seg og ikke blir påvirket visuelt av ny bebyggelse i for stor grad. 
Etter deres vurdering vil planforslaget legge til rette for en sterk fortetting inntil det verneverdige 
gårdstunet. NFK er ikke enig i at det bygges tett inntil tunet og ser at det kan være fare for sterkt 
uheldige konsekvenser. Rekkehusene langs Stordalsveien kan være det som gir størst grad av 
visuelle forstyrrelser og negative konsekvenser for opplevelsen av tunet. NFK frarådet sterkt 
bebyggelse som forstyrrer den grønne rammen i bakkant. Det ble vist til planinitiativets 
beskrivelse av planlagt bebyggelsen nede i syd. Fylkeskommunen var stort sett enig i beskrivelsen 
for bygningene, men mente at hensynet til vernet kan bety at antall boenheter må reduseres og at 
bygningene ikke må være dominerende. De hadde dessuten innspill til bestemmelsene for den 
vernede bebyggelsen. 
 
Naboene var kritiske til økt trafikk i Stordalsveien, mulighet for redusert utsikt og privat 
avløpsledning som går over planområdet samt forholdet til vernet bebyggelse.  
 
Som følge av innspillene ble den planlagte nedre bebyggelsen trukket noe lenger unna den 
vernede bebyggelsen, og mer komprimert, i planforslaget som ble sendt ut til høring og offentlig 
ettersyn. Høyden på rekkehusene ble senket, og maksimumshøyden ble kotesatt for at det skal 
være en absolutt begrensing. Innspillene til bestemmelsene for vernesonen ble også innarbeidet. 
 
Offentlig ettersyn og høring 
Byplansjefen vedtok 15.08.2019 etter delegert myndighet å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn og sende det til høring.  Planforslaget var ute til høring i 6 uker med frist 5. oktober 2019.  
 
Ved fristens utløp forelå det 8 uttalelser. Nordland fylkeskommunen ved fylkesråd for næring 
fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsen gjaldt områdene for ny bebyggelse. Fylkesråden 
mener at de planlagte områdene kommer for tett inntil gårdstunet og må reduseres, da det 
knytter seg regionale kulturminneverdier til gårdstunet. Fylkesråden har også gitt forslag til 
løsninger i sin vurdering. 
 
Sametinget hadde uttalelse, men ingen merknader. De øvrige uttalelsene var fra naboer. Disse går 
i stor grad på trafikksituasjonen i Stordalsveien. 
 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert under.  

Vurderinger 
 
Uttalelser ved offentlig ettersyn/høring 
 
Fra Sammendrag Kommentarer 
Nordland 
fylkeskommune 

Innsigelse 
Fylkesråd for næring har fremmet 
innsigelse til planen knyttet til 
boligområdene BKS2 og 3. 
 
I fylkesrådens vurdering begrunnes 
innsigelsen med behov for å bevare det 

Både Bodø kommune og utbygger 
har vært interessert i å komme 
kravene fra fylkeskommunen i møte. 
Det har vært en dialog med 
fylkeskommunen om løsning, og det 
har resultert i en reduksjon i planlagt 
utbygging som fylkeskommunen kan 



grønne beltet, samt at nye bygg ikke skal 
komme for tett på det eksisterende 
bygningsmiljøet. Fylkesråden mener de 
planlagte byggene kommer for tett inntil 
gårdstunet og må reduseres, da det knytter 
seg regionale kulturminneverdier til 
gårdstunet. 
 
Fylkesråden foreslår følgende løsning: 
- Bygg merket 5 og 4 i illustrasjons-

planen fjernes og området avsettes til 
GN naturområde 

- Bygg lengst mot nord i område BKS2 i 
planforslaget fjernes og området 
avsettes til GN naturområde 

 
I den kulturminnefaglige merknaden 
understrekes verdien av det eksisterende 
gårdstunet, og at det er avhengig av en 
ubebygd buffer rundt seg som krevd i 
innsigelsen. 
 
I den planfaglige merknaden sier 
fylkeskommunen seg fornøyd med leke- og 
uteoppholdsarealer, og henviser til barn og 
unges interesser. 
 
Når det gjelder klima og klimatilpasning 
savnes vurdering av alternative 
energikilder, men er positiv til at det er 
bestemmelser og rekkefølgekrav for lokal 
håndtering av overflatevann. 
 

godta. Dette er mer utfyllende 
beskrevet under avsnittet Forhold til 
vernet bebyggelse, terrenginngrep 
og virkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Utbyggingen er så liten at alternative 
energikilder ansees som lite 
relevant. 

Sametinget Mener det er liten fare for at tiltaket 
kommer i konflikt med automatisk fredede 
samiske kulturminner, og har derfor ingen 
merknad. Minner om varslingsplikten. 

Varslingsplikten er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsenes punkt 
2.6.1. 

Ole Kristian 
Asphaug, 
Hellåsveien 6 a 

Ingen innvendinger Tas til orientering. 

Frank Jensen og 
Eva K. Eiring, 
Stordalsveien 9 

Har innvending til etablering av 
rekkehusene med atkomst fra 
Stordalsveien. Mener veien allerede er 
sterkt nok trafikkert som følge av tidligere 
utbygging i øvre del. Veien er smal, 
svingete og uoversiktlig, og bærer dessuten 
preg av anleggstrafikk og slitasje. Det er 
også problem med vintervedlikehold og 
lagring av snø. Veien blir brukt til skolevei, 
og en økning av trafikken vil svekke 
sikkerheten. Mener at dersom det 
godkjennes flere boliger må det stilles krav 
til utbygger om rehabilitering av veien med 
oppgradering av grøfter og toppdekke. 

Trafikkforholdene i Stordalsveien er 
vurdert i et eget avsnitt under, og 
det henvises til det. 



Mener dessuten at reguleringsplanen for 
Stordalsveien må danne grunnlag for 
byggehøyder og utnyttingsgrad for 
eventuell ny bygningsmasse. 

Viktor Madsen og 
Marie R. Madsen, 
Stordalsveien 14 

Viser til innspill ved oppstart. Har følgende 
kommentarer: 
 
Verneverdig bebyggelse 
Mener det er bra med forslaget at foreslått 
ny bebyggelse på flata er i stil med og 
tilpasset den vernede bebyggelsen. Er mer 
kritisk til de foreslåtte rekkehusene i øvre 
del. Mener det ikke vil være mulig å bevare 
skogen foran dem. Dersom hensynet til 
vernet bebyggelse skal ivaretas tilstrekkelig 
må enten høyden på rekkehusene 
reduseres eller de må plasseres lavere i 
terrenget. Den foreslåtte byggestilen er 
dessuten ikke tilpasset hverken den 
vernede bebyggelsen eller øvrig 
bebyggelse. 
 
Trafikk 
Mener at Stordalsveien i sin nåværende 
utforming taler mot å anlegge ny 
bebyggelse med atkomst fra den. Veien er 
påfallende sterkt trafikkert, til tross for få 
boliger. Dette mener de skyldes mye utleie 
og generasjonsboliger. Standard på 
vegdekke og fundamentering er dårlig. 
Veien er dessuten smal og svingete med 
dårlig belysning. Beskriver også dårlig 
framkommelighet på vinteren pga. lav 
prioritering med hensyn til brøyting og 
strøing. Med foreslått utbygging blir det 
enda vanskeligere for snødeponering. 
Nevner også mange myke trafikanter, da 
veien benyttes av turgåere, barnehager og 
skoler mv. Mener også at trafikk-
beregningen som ligger til grunn for 
trafikkanalysen ikke er korrekt pga. feil 
forutsetning. 

 
 
 
 
Rekkehusene er lagt så lavt i 
terrenget som det er mulig, og 
tilpasset helningen. Største høyde er 
angitt som kotehøyde. Dette er 
bindende for byggesaks-
behandlingen.  
  
Den illustrerte utformingen av 
byggene er ikke bindende, og vil bli 
endelig løst i forbindelse med 
byggesaken. Illustrasjonen viser 
likevel hvilke intensjoner utbygger 
har. 
 
 
Trafikkforholdene i Stordalsveien er 
vurdert i et eget avsnitt under, og 
det henvises til det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenche Eiring, 
Stordalsveien 11 

Merknaden gjelder økning av trafikken på 
Stordalsveien som følge av planlagte nye 
boliger med avkjørsel fra denne. 
Stordalsveien er en liten, smal og 
uoversiktlig blindvei. Veien er bygd trinnvis 
og etter private initiativ. Den har derfor 
ikke nødvendig standard eller utforming 
hverken for økt persontrafikk eller 
anleggstrafikk. Stiller spørsmål om det er 
gjort trafikktellinger, om det er gjort en 
faglig vurdering om egnethet til 

Trafikkforholdene i Stordalsveien er 
vurdert i et eget avsnitt under, og 
det henvises til det. 
 



anleggstrafikk, om der er vurdert å knytte 
Stordalsveien til Årlokkveien for å lede 
trafikken til en bedre atkomstvei, og hvilke 
vurderinger som er gjort angående 
atkomst til boliger fra Stordalsveien i 
stedet for fra Lillevollen. 

Silje og Michael 
Lyngstad, 
Stordalsveien 30  

Stiller spørsmål til vurderingen av 
trafikkforholdene i Stordalsveien.  
Hevder at de teoretiske tallene for 
trafikkmengde som er lagt til grunn ikke er 
korrekte, da disse er forklart med bruk en 
veg hvor det ikke er tillatt gjennomkjøring. 
Mener trafikken er større enn antatt, bl.a. 
fordi det er mange tre-bilshusholdninger. 
Mener også at tellingsperioden er for kort 
og ikke gir et rett bilde. 
Savner også telling av myke trafikanter. 
Vegen er i tillegg til skolevei for beboerne, 
også turveg og atkomst til marka for 
barnehager og turgåere.  
Viser også til dårlig siktforhold langs veien 
på grunn av vertikal og horisontalkurvatur. 
Det er også utflytende avkjørsler til noen 
eiendommer og parkering langs veien.  
Viser videre til at veien ikke oppfyller 
kommunens generelle krav til bredde for 
nye veier.  
Dersom det skal etableres nye boliger på 
tomta bør det maksimalt anlegges én 
avkjørsel og felles parkeringsplass. 
Ideelt sett burde boligene ha atkomst fra 
Lillevollen. 
Savner også mer detaljerte tegninger.  
Mener at Stordalsveien ikke bør benyttes 
til anleggstrafikk i byggefasen. 
 

Trafikkforholdene i Stordalsveien er 
vurdert i et eget avsnitt under, og 
det henvises til det. 
 

Dimitris 
Kostopolus, 
Stordalsveien 12B 
(eier) 

Tar opp følgende forhold: 
 
Tap av utsikt og kveldssol 
Deres eiendom ligger rett ovenfor planlagt 
rekkehus 1 og 2, og de er bekymret for tap 
av utsikt og kveldssol. Ønsker husene 
senket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deres hus vil bli noe berørt fordi det 
ligger forholdsvis lavt. De foreslåtte 
rekkehusene er lagt så lavt i 
terrenget som mulig, og høyden er 
også bundet med at den er kotesatt i 
reguleringsplanen. Stordalsveien 12 
B vil få redusert utsikt fra under-
etasjen, men i liten grad fra første 
etasje, som er hovedetasjen. Dette 
er illustrert med snitt i plan-
beskrivelsen.  
Planlagt utbygging vil ikke påvirke 
solforholdene. 
 
 



Privat avløpsledning 
Som tidligere påpekt er det en privat 
avløpsledning som krysser utbyggings-
området. Spørsmålet er hvordan denne 
ivaretas. Finner det ønskelig at kommunen 
tar over denne. Nøyaktig hvor ledningen 
ligger er usikkert. 
 
Innsyn 
Frykter innsyn fra nye boliger. Ønsker at 
det tenkes på dette ved utforming av bygg 
og fasader. 
 

 
Utbygger er kjent med den private 
avløpsledningen. Regulerings-
bestemmelsenes § 2.2.6 krever at 
eksisterende vann- og avløpsanlegg 
skal påvises, flyttes eller sikres. 
Ansvaret for dette ligger til utbygger. 
 
 
Slik situasjonen er, vurderes dette å 
ikke være noe problem. Det er 
naturlig at rekkehuset åpner seg mot 
vest, bort fra eksisterende 
bebyggelse. 

 
 
Problemanalyse 
De spesielle problemstillingene som ble drøftet i oppstartmøtet var følgende: 
 
 Forholdet til den vernede bebyggelsen, avstand, plassering og utforming/typologi  
 Inngrep i terrenget og vern av vegetasjon  
 Virkning av ny bebyggelse, nært/avstand  
 Stabilitet (notat med vurdering foreligger)  
 Løsning av uteoppholdsareal, særlig rekkehus inntil Stordalsveien (universell utforming)  
 Trafikkavvikling og sikkerhet 
 
Vurderinger 
 
Forhold til vernet bebyggelse, terrenginngrep og virkning 
Planforslaget har som intensjon å balansere forholdet mellom vern og utvikling. Det gamle 
gårdsanlegget omfattes av vern og er en viktig formidler av historien til Vollen. Anlegget har 
dessuten vesentlige miljømessige og arkitektoniske kvaliteter. Samtidig er området meget 
attraktivt som boligområde, ikke minst for barnefamilier.  
 
Organisering av utbyggingen på flata i en tunløsning, med et formspråk som er tilpasset den 
vernede bebyggelsen, vurderes som et godt grep. På grunn av bratt terreng opp mot 
Stordalsveien, er det viktig at ny bebyggelse her er godt tilpasset terrenget, og at inngrepene ved 
utbygging blir skånsomme. Plandokumentene dokumenterer at dette er mulig å løse, og 
reguleringsbestemmelsene stiller krav til dette. Det er dessuten gitt absolutte begrensinger på 
høyde for rekkehusene ved at disse er angitt med koter.  
 
Bevaring av vegetasjonen i de områdene som ikke berøres av utbygging er også meget viktig, jfr. 
bestemmelsene til reguleringsformålet grønnstruktur. 
 
Nordland fylkeskommune mener det knytter seg regionale kulturminneverdier til gårdstunet. Ved 
offentlig ettersyn fremmet de innsigelse til planforslaget med henvisning til dette. Innsigelsen 
lyder slik: 
 



«Med begrunnelse som fremgår i sakens vurderinger fremmer fylkesråden innsigelse til forslag til 
detaljreguleringsplan for Lillevollen 1, Rønvik i Bodø kommune. Innsigelsen er knyttet til følgende 
områder:  

o Boligområder BKS 2 og 3.  
Fylkesråden har gitt forslag til løsninger i vurderingen.» 
 
Som redegjort for i kommentaren til innsigelsen har det vært en dialog med fylkeskommunen om 
å redusere utbyggingen slik at innsigelsen kan trekkes. Det er foreslått endringer i planforslaget 
slik at de to områdene for nybygg, BKS2 og BKS3, er redusert i omfang, og tillatt bebyggelse er 
trukket lenger bort fra den vernede bebyggelsen. Antall boenheter er redusert fra inntil 10 til inntil 
9 i nedre område, og fra 5 til 4 i øvre område. Plankartet er endret i henhold til dette. Regulerings-
bestemmelsene er justert for tillatt utnyttingsgrad for de to byggeområdene, fra 40 til 42 % BYA. 
Planbeskrivelsen er oppdatert i forhold til endringene, og med nye illustrasjoner. Nordland 
fylkeskommune har på dette grunnlaget trukket sin innsigelse ved brev av 20.02.2020. 
Fylkeskommunen tar forbehold om at planforslaget vedtas som oversendt dem, som er identisk 
med det planforslaget som legges fram. 
 
Stabilitet 
Det foreligger en rapport fra Talus AS, rådgivende ingeniører i geoteknikk og ingeniørgeologi. 
Denne konkluderer med at sikkerheten er tilfredsstillende. Det anbefales at prosjektering av 
grunnarbeidet må utføres av foretak med geoteknisk kompetanse. Dette er tatt med som krav i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Uteoppholdsareal 
Felles uteoppholdsarealer vil bli vesentlig større enn kravet. For rekkehusene i øvre del krever det 
en del bearbeiding av terrenget for å få et godt felles uteareal direkte knyttet til disse.  
 
Trafikkløsning og sikkerhet 
Problemstillinger knyttet til økt trafikk langs Stordalsveien som følge av planlagt utbygging ble tatt 
opp av flere naboer ved oppstart av planarbeidet. De samme problemstillingene er også tatt opp i 
merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn, jfr. oppsummeringen over. Det 
gjelder merknader fra eiere av fire eiendommer langs Stordalsveien; nr. 9, 11, 14 og 30.  
 
De forhold de tar opp er følgende: 
- Veien er sterkt nok trafikkert, og bør ikke belastes mer 
- Veien er smal, svingete og uoversiktlig (tilfredsstiller ikke kommunens minimumskrav til 

bredde) 
- Veien er slitt og har dårlig standard, bygget trinnvis etter privat initiativ, vil ikke tåle 

anleggstrafikk 
- Dårlig framkommelighet på vinteren, vanskelig vintervedlikehold (særlig snølagring) 
- Mange myke trafikanter; er skolevei for beboerne og i tillegg brukt som turvei av mange 

(turgåere, barnehager, skoler) 
- Bør stilles krav til oppgradering 
- Trafikkutredning gir ikke rett bilde 
 
Stordalsveien er kommunal vei forbi utbyggingsområdet.  
 
Det foreligger et notat om trafikkforhold utarbeidet av Rambøll som følger saken. 
Trafikkutredningen er basert på at fem rekkehus får atkomst fra Stordalsveien, med 



direkteavkjørsel til hvert enkelt. Dette er endret til fire i endelig planforslag. De øvrige ca. ni 
boligenhetene får en samlet avkjørsel fra gate Lillevollen.  
Det er gjort krysstelling ved krysset Årlokkveien, hvor gata starter. Tellingen ble gjort i januar 2019. 
Basert på tellingen anslås ÅDT (årsdøgntrafikk) til maksimum 250 kjøretøy. Det er også gjort et 
estimat basert på antall boliger langs gata i notatet, og dette gir et lavere trafikktall (maks 145 
kjøretøy). Det er spekulert på om tellingen gir for høyt tall, og at det kan skyldes lekkasje gjennom 
regulert gang-/sykkelvei. Beboerne har merket seg dette, og mener at det er tellingen som gir det 
mest korrekte bilde. Om dette legges til grunn, så er det likevel en lav trafikkmengde. Fire nye 
boenheter vil gi en liten økning i trafikkmengden, beregnet til 14 - 20 bilturer per døgn. Dette vil 
ha minimal betydning for trafikksituasjonen.   
 
Stordalsveien er smal, med ned mot 4 meter asfaltert kjørebane. Dette er imidlertid ikke smalere 
enn at det ligger innenfor kravet i vegnormalene (Håndbok N100) til boliggater/boligveger med lav 
trafikkbelastning (3,5 – 4,5 meter). Gata har ikke dårligere standard enn mange andre tilsvarende 
boliggater, og trafikkbelastningen er lav. Gata innbyr ikke til å kjøre fort. Det har vært bygd nye 
boliger i nordre ende inntil nylig. Vi kan ikke se at fire nye boligenheter i seg selv skaper økte 
ulemper. Samfunnsøkonomisk er det gunstig å utnytte eksisterende infrastruktur som veg, vann 
og avløp, ved nye utbygginger. For kommunen som veieier kan det likevel føre til økt drifts- og 
vedlikeholdsbehov, men mindre enn ved bygging av nye veier. 
 

  
 Stordalsveien ved utbyggingsområdet   Stordalsveien sør for utbyggingsområdet 
 



Når det gjelder avkjørselen fra Lillevollen, så vil den bli liggende ved parkeringsplass tilknyttet 
barnehage på motsatt side av vegen, med parkering 90 grader på vegen. Situasjonen er meget 
oversiktlig og trafikkmengden er lav. Det foreslås ikke spesielle tiltak i planen.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Gjennomføring av utbyggingen vil ikke medføre utgifter for Bodø kommune. Dersom utbyggingen 
berører gategrunn må utbygger bekoste istandsetting. Tilkobling til vann og avløp bekostes også 
av utbygger. Det er varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og 
Bodø kommune.  
 
Indirekte kan utbyggingen medføre økte drifts- og vedlikeholdskostnader for Bodø kommune. 
 
Forankring i FNs bærekraftsmål 
I denne saken er det mål 11 Bærekraftige byer og samfunn som anses relevant, og er vurdert i 
forhold til dette. 
 
Endringer etter offentlig ettersyn/høring 
 
Plankartet:  
De to områdene for nybygg, BKS2 og BKS3, er redusert i omfang, og tillatt bebyggelse er trukket 
lenger bort fra den vernede bebyggelsen. Antall boenheter er redusert fra inntil 10 til inntil 9 i 
nedre område, og fra 5 til 4 i øvre område. 
 
Reguleringsbestemmelsene: 
Punkt 3.1.5 og 3.1.6 - tillatt utnyttingsgrad er økt fra 40 til 42 % BYA.  
 
Planbeskrivelsen: 
Planbeskrivelsen er oppdatert i forhold til endringene, og med nye illustrasjoner. 
 

 
Illustrasjon av planlagt utbygging – endelig versjon 



            
Forslag til plankart – endelig versjon        Situasjonsplan – endelig versjon 
 

 
Snitt ved Stordalsveien 12 B 

Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas med de endringene som er gjort etter det offentlige 
ettersynet og høringen. Endringene er gjort for å imøtekomme innsigelse fra Nordland 
fylkeskommune, og innebærer noe redusert utbygging og utvidet buffer rundt vernet gårdstun. 
Fylkeskommunen har hatt de endrede plandokumentene til gjennomsyn, og har trukket 
innsigelsen. Framlagte plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er endret i henhold 
til anbefalingene. 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Knut Kaspersen  
 
 



Trykte vedlegg: 
1 Plankart datert 28.01.2020 
2 Notat Stordalsveien Lillevollen 5februar 
3 Reguleringsbestemmelser, rev 28-1-2020 
4 Planbeskrivelse_rev 28-1-2020 

Utrykte vedlegg: 
Sakens øvrige dokumenter finnes her: https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-
behandling/category2666.html 
Det gjelder innkomne uttalelser, brev fra fylkeskommunen om trekking av innsigelse, ROS analyse 
og notat om geoteknikk. 
 
Bærekraftsmål 
 

 

11.3) Innen 2030 oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering med 
mulighet for en integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og -forvaltning 
som gir medbestemmelse i alle land. 
- Prosjektet utnytter eksisterende infrastruktur 
- Har nærhet til barnehager, skoler og dagligvarebutikker 
- Har nærhet til kollektivtransport 
- Tilfører nye boliger i et attraktivt boområde, og velegnet for barnefamilier 
 
11.4) Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv. 
- Planen sikrer verneverdig gårdsanlegg 

 
 
 
 


