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1 Sammendrag
Planen gir kommunen et stort nytt aktivitetsområde i friluft og naturområde for barn, ungdom og
voksne. Planen tar hensyn til naturmangfoldet ved å legge aktivitetsområdene utenom sårbar flora
og forstyrre dyrelivet minimalt. Store deler av planområdet beholder områdets karakter som
naturområde.
Ved full utbygging tilføres mellom 70 og 90 arbeidsplasser.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for motorsportanlegg, nasjonalt gokartanlegg og
forskjellige typer aktiviteter på Ilstad, Tverlandet, i Bodø kommune.
Planarbeidet omfatter del av eiendommen gnr. 72 bnr. 2 og 3.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Marit og Sverre Kristian Ilstad, Ilstadgården 18, 8050 Tverlandet.
Plankonsulent er BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø: post@boarch.no og
gisle@boarch.no
Planområdet eies av Marit og Sverre Kristian Ilstad.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Komite for plan, næring og miljø har i møte 31.08.2016 godkjent at det kan fremmes forslag om
privat reguleringsplan for motorsportsanlegg Tverlandet, gnr. 72, bnr 2 og 3 med utgangspunkt i
framlagte skisser over anlegget. «En videre planprosess kan gjennomføres forutsatt at eventuelle
bruks- og interessemotsetninger kartlegges og løses gjennom en konsekvensutredning. Etablering av
vann og avløp avklares med byteknikk.»

2.4 Utbyggingsavtaler
Ingen føringer ble gitt i oppstartmøtet 09.06.2017 på rekkefølgebestemmelser eller utbyggingsavtale.

2.5 Krav om konsekvensutredning?
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått i oppstartmøte 09.06.2017 og
konklusjon var:
Planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning 1. Det vises til forskriftens §§ 8 a og 10.
(Forskriftens § 6 b. krever KU for tiltak i vedlegg I. Tiltak i denne detaljreguleringsplanen er ikke nevnt
i vedlegg I.)
§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn

1

Forskrift om konsekvensutredning, ikrafttredelse 01.07.2017
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a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i
samsvar med denne tidligere planen.
Vedlegg II.
1. Jordbruk, skogbruk og akvakultur
a) Prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer
11. Andre prosjekter
a) Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel
12. Turisme og fritid
e) Temaparker, herunder golfbaner o.l.
§ 10. Kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket
kan medføre eller komme i konflikt med:
a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag,
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter
kulturminneloven.
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for
friluftsliv
c) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomhet
Oppstartmøtet 09.06.2017 anga at følgende tema skal inngå i utredningen:
•
•
•
•

Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Samisk natur- og kulturgrunnlag
Beredskap og ulykkesrisiko (ROS)

Begrunnelsen er at planlagt bruk av området kan utløse bruks- og interessemotsetninger spesielt i
forhold til landbruk og reindriftsnæring og naturmangfold. Beredskap og ulykkesrisiko må også
vurderes i det videre planarbeid.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart og planprogram
Oppstart av planarbeidet og planprogram ble annonsert og meldt berørte parter 10.07.2017 og om
utvidelse av planområde ved brev av 09.08.2017. Frist for uttalelser var satt til 30.09.2017.
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Det er mottatt 9 merknader, se pkt. 9.1.
Etter mottatte kommentarer er formål/aktiviteter innen planområdet gitt andre plasseringer. Dette
medfører at enkelte deler av kommentarene allerede er imøtekommet.
Kommentarene behandles videre slik:
1. Nordland fylkeskommune
Tas til etterretning og følges opp i planen. Arkeologiske undersøkelser er gjennomført. Aktiviteter
er flyttet i forhold til de opprinnelige planene for å imøtekomme kommentarene vedrørende elg
og rein.
2. Fylkesmannen i Nordland
Tas til etterretning og følges opp i planen. Aktiviteter er flyttet i forhold til de opprinnelige
planene for å imøtekomme kommentarene vedrørende elg og rein.
3. Salten Brann IKS
Tas til orientering.
4. Sametinget
Tas til etterretning og følges opp i planen. Sametinget har gjennomført befaring. Aktiviteter er
flyttet i forhold til de opprinnelige planene for å imøtekomme kommentarene vedrørende elg og
rein.
5. Nordlandsnett
Tas til orientering.
6. Statens vegvesen
Tas til etterretning og følges opp i planen.
7. Bodø viltnemnd
Tas til etterretning og følges opp i planen
8. Jaktfelt 28 Vågan-Naurstad v/Egil Revhaug
Tas til orientering
9. Bodø Ungdomsråd
Tas til orientering
Planprogram datert 28.02.2018 ble vedtatt fastsatt av Byplansjefen ved brev av 21.03.2018.

3.2 Offentlig utleggelse
Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 19.03.2019 – 29.04.2019. Vi har fått oversendt
5 uttalelser hvor uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland er uttalelse med innsigelse.
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Uttalelsene er behandlet videre slik:
1. Fylkesmannen i Nordland
Uttalelse med innsigelse
Korrespondanse mellom planlegger og Fylkesmannen om spørsmål om det for reindriften
differensieres mellom tidlig vinterland og senvinterland. Fylkesmannen svarer i brev av
02.07.2019 at kart utlagt på Nordlandsatlas webside ikke endrer Fylkesmannens syn på saken.
Planforslaget endres i h.h.t. uttalelsen fra Fylkesmannen slik:
•

•
•
•

•

Bestemmelser om at driftsperioden for aktivitetsområdene øst for Fv 17 skal være f.o.m.
april t.o.m. oktober. (Fylkesmannen skriver mai til oktober, men skriver i samme uttalelse at
«Utgangspunktet for vurderingen er opplysninger fra Duokta reinbeitedistrikt om at reinen er
i området på vinterbeite i perioden fra november til april.)
Bestemmelser som begrenser driftstiden (åpningsdager/-tider) og maksimalt tillatt antall
kjøretøy i samtidig aktivitet på banen.
Bestemmelsene som tar inn anbefalte støygrenser for motorsportbaner ved etablering av
nye motorsportbaner i kap. 7.6.4, Tabell 27 i M-128 Veileder til retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging.
Bestemmelser for den tverrgående veien som fastsetter at det ikke skal etableres gjerder
eller rekkverk. (Fylkesmannen skriver at vinterbrøyting ikke skal kunne foregå, men
planforslaget fastholder at vinterbrøyting skal kunne foregå for å opprettholde normal
skogsdrift.)
Midlertidige installasjoner ryddes ved vinterstengning.

2. Statens vegvesen
Uttalelsen har vært nærmere drøftet med Vegvesenet 03.06.19. Planforslaget endres slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Plankartet endres som foreslått vedr. området vest for fv. 17.
Nytt T-kryss med fv. 17 beholdes som vist på plankartet. I planbeskrivelsen gjøres det klart at
her ikke er restriksjoner for innkjøring på fv. 17.
Under punkt for anlegg av gokartbanen tas det med i planbestemmelsene at utforming og
plassering skal være vurdert i samråd med veieier. Skjerming kan være voll, gjerde eller
vegetasjon. På plankartet gjøres ingen markering.
Det tas med i rekkefølgebestemmelsene at krysset på fv. 17 kan etableres når hotellet blir
bygd. Krysset må være ferdigstilt før det gis brukstillatelse for hotellet.
Rekkefølgebestemmelsene suppleres om at ved søknad om rammetillatelse skal visuell
skjerming av gokartbanen mot Fv 17 være avklart med eier av veien.
Før nytt kryss på fv. 17 kan bygges, må det inngås en gjennomføringsavtale mellom Nordland
fylkeskommune og utbygger
Det tas inn i bestemmelsene at eksisterende driftsavkjørsel, som ligger der krysset er regulert
inn, stenges når det gis igangsettingstillatelse for gjennomføring av tiltakene i planen.
Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at rekkverket på brua på fv. 17
utbedres/sikres for å hindre nedfall/snøbrøyting fra brua, før opparbeidelse og bruk av SV1
og SV2.
Snuhamre etableres nær bommene.
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3. Arne Jakobsen og Trygve Bent Johansen. Felles uttalelse for gnr. 73 bnr. 18 og 19
Restriksjoner for når driften av anleggene kan foregå er tatt inn i regulerings-bestemmelsene.
Dette bidrar til at friluftslivet vil bli minimalt forstyrret.
Forholdet til elg og reindrift er inngående drøftet med Fylkesmannen, fylkeskommunen og
reinbeitedistriktet slik det er gjennomgått i planbeskrivelsen og planbestemmelsene.
4. Arnfinn Julian Olsen. Naurstadveien 475, 8050 Tverlandet
Som våre kommentarer til foregående uttalelse.
5. Egil Revhaug. Bodøveien 2136, 8050 Tverlandet
Som våre kommentarer til foregående uttalelse.

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan)
4.1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer
De arealpolitiske retningslinjene er en del av Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Målet for
arealforvaltningen i Nordland er:
Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og
befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner.
Relevante retningslinjer i forhold til denne detaljplanen er bl.a.:
8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap
i) Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i planer der dyrket jord 2 eller
reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål. Avsatte byggeområder bør fortettes eller
omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder omdisponeres.
k) Hensynet til lokale bestander av viltarter og innlandsfisk, samt deres leveområder, skal ivaretas i
kommunenes arealplanlegging.
8.4. Næringsutvikling
a) Arealplanleggingen skal sikre næringslivets behov for forutsigbarhet og legge til rette for
utbyggingsareal og infrastruktur som veg, vann, kraftlinjer og bredbånd.
d) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget for fiskeri, akvakultur, bergverk/mineraler,
jordbruk, skogbruk, reindrift og andre utmarksnæringer.
f) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget, herunder natur-, landskaps- og kulturverdier, for
reiseliv.
i) Kommunal arealplanlegging må synliggjøre og sikre reindriftas særverdiområder.
Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Det skal være god kvalitet på
vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann.

2

Dyrket jord er en samlebetegnelse på fulldyrket og overflatedyrket jord, samt innmarksbeite. Se også Fylkesmannen i
Nordlands strategiske plan «Jordvern i Nordland».
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Kommuneplanens arealdel
Kommuneplan for Bodø for 2014-2026, vedtatt 19.06.2014 og 11.09.2014
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR med hensynssone landbruk.
§ 6.3 LNFR-områder med særlige hensyn til landbruk eller kulturmiljø
Innenfor disse områdene er det vesentlige landbruks- og/eller kulturlandskapsverdier. Viktige
landbruksområder er større sammenhengende arealer med dyrka jord, økonomisk drivverdig
skog og beiteområder særlig for geit og storfe.
§ 6.3.1 Hovedregel innenfor sonen
Innenfor LNFR-områder med særlige hensyn til landbruk eller kulturmiljø tillates ikke spredt
bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål,
med unntak av bygninger og/eller anlegg tilknyttet stedbunden næring. Se unntak i § 6.3.3.
[gjelder boliger]
§ 3. Parkering
Alle parkeringskrav er dimensjonert for tradisjonell drift innenfor virksomheten. I den grad
bygningen inneholder tilbud eller funksjoner ut over dette, skal parkeringskravet for
bygningen fastsettes særskilt i reguleringsplan.
§ 3.1 Parkering. Parkeringskrav som for sone C.
Ingen av de planlagte aktivitetene innen planområdet er kategorisert i de generelle
parkeringsnormene under § 3.2, slik at det i planen må begrunnes behovet for parkeringsdekning.
Den planlagte virksomheten er ikke medtatt i overordnet plan.

Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger innenfor den røde markeringen.
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4.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
RPR samordnet areal- og transportplanlegging
Målet med retningslinjene er bl.a. at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn
og bymiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er:
•

•

Det skal legge til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og
offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset
eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for
besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter. Virksomhetene må tilpasses
omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming.
Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må
vektlegges i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god
tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging av bl.a. ny arealbruk i støysoner rundt
eksisterende og ny virksomhet.
Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer
Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med planarbeidet er listet opp
nedenfor:
•
•
•
•
•
•

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011 – 2020
Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
Naturmangfoldloven (2012)
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)

4.3 Gjeldende reguleringsplaner
Plan ID 5030 Reguleringsplan for Ilstad golfbane, vedtatt 13.03.2003, berører deler av planområdet.
Plan ID 5026 Reguleringsplan for Rv.17, Tverlandshalvøya, Naurstadhøgda, Godøystraumen, vedtatt
17.03.2005, berører deler av planområdet.
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Figur 2. Plan ID 5030 Reguleringsplan for Ilstad golfbane, vedtatt 13.03.2003. Planområdet berører østre del av denne
reguleringsplanen.

Figur 3. Plan ID 5026 Reguleringsplan for Rv.17,Tverlandshalvøya, Naurstadhøgda, Godøystraumen, vedtatt 17.03.2005.
Planområdet berører den sydligste delen av denne reguleringsplanen, se fig. 4.
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Figur 4. Sammenstilling av reguleringsplanene for Ilstad golfbane og Rv17. Planområdet ligger øst for Rv 17 (nu Fv 17) og en
mindre del vest for Fv 17. Fra Bodø kommunes kartportal.

4.4 Temaplaner
Planområdet ligger innen kommuneplanens temakart 9 Trekkveier elg og rein.

Figur 5. Trekkveier for elg (grønn strek) og rein (svart stiplet strek). Fra kommuneplanen: Temakart - Trekkveier elg og rein.
Planområdet markert med rød sirkel.

Side 14 av 84

Figur 6. Reindriftsområder. Fra Nordlandsatlas. Området mellom Trolldalen og Sørbotnlia er oppsamlingsområde vinterstid.
Planområdet er omtrentlig angitt med rødt.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet

Figur 7 Planområdet markert med rød sirkel, på Tverlandet.

Planområdet ligger på Ilstad, Tverlandet, mellom Fv 17 i vest (Kystriksveien) og Fv 583 i øst
(Naurstadveien), med et mindre areal på vestsiden av Fv 17. Planområdet er del av gnr. 72 bnr. 2 og
3.
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•

Kart over planområdet

Figur 8. Planområdet vist på kart. Hoveddelen ligger mellom Fv 17 (Kystriksveien) og Fv 583 (Naurstadveien).

•

Avgrensning og størrelse på planområdet

Planområdet er del av gnr. 72 bnr. 2 og bnr. 3, og grenser i nordvest, øst og sydøst til
naboeiendommer. Mot vest begrenses planområdet av en linje mot det flatere partiet vestenfor.
Planområdet er på 1.351 daa.
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Figur 9. Typisk karakter innen planområdets østre del, syd for Sørengheia. Trasé for off-road, sett mot syd. Foto Gisle
Jakhelln januar 2017.

Figur 10. Off-road -trasé øst for Høgåsen, sett mot øst. Foto Gisle Jakhelln mars 2017.
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Figur 11. Syd for Høgåsen med eksisterende vei, sett mot nordøst. Område for grusbane Foto Gisle Jakhelln mars 2017.

Figur 12. Syd for Høgåsen, sett mot nordøst mot Kvitbergmyran, med eksisterende vei («tverrforbindelsen»). Foto Gisle
Jakhelln mars 2017.
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Figur 13. Syd for Høgåsen, sett mot nordvest med oppfylt område midt i bildet. Her vil gokart-banen anlegges. Fv 17 går på
bortsiden av det oppfylte området. Foto Gisle Jakhelln mars 2017.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området er registrert som vinterbeite for rein og en flyttlei kan bli berørt av tiltakene. Det er også
trekkveier for elg i området.
Området er lite brukt som friluftsområde. Det er en skogsvei som går gjennom området.
Det går høyspentledninger gjennom området som må tas hensyn til i planleggingen.
Arealene er tidligere blitt utleid til forsvaret fra 1970 tallet og frem til begynnelsen av 1990 tallet.
Forsvaret brukte området primært til øvelsesområde. Det ble brukt forskjellige typer kjøretøy i
området, alt fra tanks, lastebiler, bandvogner til biler og traktorer.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform
Området er del av større landskapsområde med åser og knauser, dels med skog. Her er ingen
bebyggelse.
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5.4 Landskap
• Topografi og landskap, solforhold og lokalklima
Landskapet hvor anleggene planlegges lokalisert er småkupert åslandskap under skoggrensen, og
veksler mellom flate partier med grunne myrer, områder med tynt humus/torvdekke og åser med
stedvis bart fjell. Vegetasjonen består av bjørk, osp, selje og einer. Skogen har vekslende bonitet. I
øst er også et større plantefelt med gran. Deler av området kan ha viktige naturtyper og arter som
har forvaltningsinteresse.
Her er gode solforhold og godt lokalklima. De kraftige vindene kommer fra SV og Ø, men skogfeltene
indikerer at her er lite utsatt for de sterkeste vindene.
Planområdet har et høyere parti midt på med fall mot øst ned til Fv 583/Naurstadveien og ned mot
vest mot Ilstad. De høyeste partiene, Høgåsen, ligger på kote +100 med de flatere midtpartiene rundt
kote +60 - +70. I vest er høyden på kote +40 og i øst er Naurstadveien på kote +18.
• Estetisk og kulturell verdi
Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier ut over naturens
generelle estetikk.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Sametinget gjennomført befaring i august 2017 for å se om her var samiske kulturminner. Etter
befaring og Sametingets vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan de ikke se at det er
fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til Ilstad Aktivitetspark.

Figur 14. Kart over de prøvestukne områdene for arkeologisk registering. Funnet ble gjort i område 1 like nordøst for
plangrensa. Plangrensa følger i stor grad eiendomsgrensene. Fra befaringsrapport fra Nordland fylkeskommune datert
11.12.2017.
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Nordland fylkeskommune vurderte planområdet til å ha stort potensial for å finne bosetnings- og
aktivitetsspor fra eldre steinalder. Dette henger sammen med mulig bosetning langs de tidligere
straumene som gikk tvers over det som i dag er Tverlandet. Befaring ble gjennomført i oktober 2017.
Befaringsrapporten har denne konklusjonen, ref. fig. 14:
«Den arkeologiske registreringen resulterte i funn av en ny kulturminnelokalitet, lok id
232650 [Område 1 på fig. 14], som dateres til eldre steinalder. Lokaliteten ble påtruffet
utenfor planområdet, og vurderes som en mindre, midlertidig boplass eller aktivitetsområde
med lav funntetthet. Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner innenfor
planområdet.»

5.6 Naturverdier
•

Naturmangfold

Grunnfjellet i planområdet består av marmor. Her kan det være truede/sårbare naturtyper og arter.
Fylkesmannen i Nordland påpeker i sin kommentar i forbindelse med planoppstart at
Naturdatabasen viser registrert forekomst av rikmyr og ekstremrikmyr like nord for lokaliteten.
Begge er klassifisert som trua (EN) på Nasjonal rødliste. Det er en forekomst av bjørkeskog med
høgstauder innenfor planområdet. Det kan derfor være mulig at det fins tilsvarende forekomster
innenfor planområdet.

Figur 15. Naturbase http://kart.naturbase.no/. Planområdet markert med tykk, rød strek. Figuren nedenfor,
Artsdatabanken, angir registrerte arter innenfor planområdet.
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Figur 16. Artsdatabanken. Nummerering som angitt i teksten nedenfor. https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map

Gjennomgang av registreringer i Naturdatabase http://kart.naturbase.no/ og
http://artskart.artsdatabanken.no gir disse registreringene, cfr. fig. 15 og nummerering i fig. 16:
•
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Øst i området, nord for Sørbotnlia (3 på fig. 16) og syd for den tversgående veien (1 på fig. 16):
Lokalt viktig naturtype.
Felt langs den tversgående veien, mellom Stormyra og Fv 17. Naturtype med arter av nasjonal
interesse - art av særlig stor forvaltningsinteresse.
Her er i 2015 registrert 15 arter, alle er LC (Livskraftig), ikke rødlistet.
Område for grusbanen, vestre del av Stormyra:
44 planter er registrert, alle er LC (Livskraftig), ikke rødlistet
Nord for Kvitbergmyran er det registret 38 arter hvorav 37 er LC (Livskraftig), ikke rødlistet, og én
er NT (Nær truet) Norsk rødliste for arter:
o Nebbstarr, Carex lepidocarpa. NT (Nær truet) Norsk rødliste for arter.
Vest for Sørbotnli, syd for tversgående vei. Én plante er registrert som LC (Livskraftig), ikke
rødlistet.
Vest for Sørengheia, nord for tversgående vei:
7 planter er registrert, alle er LC (Livskraftig), ikke rødlistet
Kvitbergmyran, øst for kraftlinjen. Registret 24 arter hvorav 23 er LC (Livskraftig), ikke rødlistet,
og én er NT (Nær truet) Norsk rødliste for arter:
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o Nebbstarr, Carex lepidocarpa. NT (Nær truet) Norsk rødliste for arter
7. Vest for Fv 17:
7 planter er registrert, alle er LC (Livskraftig), ikke rødlistet
8. Mellom Fv 17 og Stormyra, nord for tversgående vei:
o Storfugl, Tetrao urogallus. LC (Livskraftig), ikke rødlistet
9. Vest for Høgåsen:
o Rødrev, Vulpes vulpes. LC (Livskraftig), ikke rødlistet.
Bernt-Gunnar Østerkløft gjennomførte befaring av planområdet 28.05.2018. I sin rapport datert
29.05.2018 skriver han bl.a.:
«Berggrunnen i store deler av Tverlandetsområdet mellom Godøynes og Løding består av
marmor og kalkrike bergarter. Erfaringsvis gir det grunnlag for artsrike habitat med kravfulle
arter. Så er også tilfelle her.
[…]
Det mest verdifulle området i nærheten av aktivitetsparken er rundt Ersvikvatnet der jeg har
registrert flere rødlistede arter og arter som er lokalt og regionalt sjeldne. [Utenfor
planområdet. GJ]
I bergbranten nord av Ersvikvatnet er landets nordligste funn av korsved. Og i bergbranten
vokser den i Salten sjeldne murburkne. Og i rikmyra fant jeg flere sjeldne orkidéer som
smalmarihand og hybrid mellom brudespore og skogmarihand. [Utenfor planområdet. GJ]
I Høgåsmyra sør for Ersvikvatnet vokser flere sjeldne orkidéer og hybrider som bl.a.
grasmarihand x smalmarihand og grasmarihand x lappmarihand.
I begge myrdragene og i nordre del av Kvitbergmyra vokser rødlistede nebbstarren (EN). Men
regionalt i Salten er den nokså vanlig.
På nordsiden av Høgåsen fant jeg i 2015 kalkvokssopp som har rødlistekategorien (VU).

Figur 17. Nebbstarr (nær truet - NT) og kalkvokssopp (rødlistet - VU). Foto: Bernt-Gunnar Østerkløft 2015.
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Det unike området strekker seg fra Høgåsen til ca 300m nord av Ersvikvatnet.
Dette området burde etter min vurdering hatt status som naturreservat. Og det ligger like
nord av, men utenfor den planlagte aktivitetsparken.
Området Kvitbergmyra og Stormyra er myrområder med relativt stor utstrekning og blir
berørt av planene. I 2015 gjorde jeg to turer for å se på floraen primært i det myrområdet
som ligger på kalkgrunn, men også delvis på harde og sure bergarter. Myrene heller noe og
kalkholdig vann siger inn fra haugene rundt. Langs disse vannløpene finner en litt rikere flora
enn ellers, men ingen truede arter – med ett unntak. Det rikeste myrområdet er et ”vått”
område i nord av Kvitbergmyra der også elgen viser sin interesse for floraen.
Det eneste spesielle karplantefunn på myrene er nøkkesivet som vokser i dyene under
høgspenten på Kvitbergmyra. Nøkkesivet finnes ellers i Bodø kun på Tranmyran NØ av
Tverlandsbyen. Der finnes og den regionalt sjeldne kvitmyrak. Ellers er nøkkesiv funnet i
Salten bare i øvre Saltdalen og et 100 år gammelt funn i Gildeskål. Arten er og funnet i Meløy.
Lenger nord er det noen få funn i Bardu og i Finnmark.
Min vurdering er at denne forekomsten bør skånes for inngrep.
Da må det unngås at dyene under høgspenten på Kvitbergmyra får endret vannstand ved
inngrep i forbindelse med aktivitetsparken eller ved vedlikehold av høgspentlinjene. Det
burde være mulig å ta hensynet til det.
28. mai 2018 befarte jeg hele området der det er planlagt inngrep i forbindelse med
etablering av aktivitetsparken. Det ene var å observere tidligblomstrende karplanter, men
viktigst å vurdere om aktiviteten ville forstyrre fuglelivet knyttet til myrene. Vadefuglene kan
være lette å forstyrre. Og de vide myrområdene kunne tenkes å være hekkeområde for
sniper, spover mm. Derfor entret jeg området forsiktig og satt lenge skjult i skogen for å
observere og lytte etter sang, spill og varsellyder. Men myrene var helt stille. Ikke spill fra
noen vadere i hele området og det var overraskende. Ingen spover, ingen sniper, ingen
bekkasiner – ikke et pip. Ingen andre fugler ble observert på myrene. Jeg tok og en runde ut
på Kvitbergmyra for å provosere fram varsel fra hekkende fugler, men uten resultat. Det
virket som hele myrområdet var ubebodd. Slik det framstod 28. mai samt ved tidligere
befaringer så er ikke myrene mye benyttet som hekkelokalitet for fugler.
Konsekvensen av forstyrrelse ved menneskelig aktivitet vil derfor være liten og akseptabel.
Forstyrrelser fra motorisert aktivitet mot de verdifulle områdene nord for planområdet –
Høgåsmyra og Ersvikvatnet – vil bli akseptable da Høgåsen og andre åser mellom vil skjerme
for og dempe støy.
I skogsåsene rundt myrene var de vanlige småfuglene aktive – løvsanger, gransanger, en
gulspurv, bokfink, rødstrupe og noen rødvingetrost. Jeg kjenner ikke til at sårbare arter
benytter skogen i planområdet som hekkeplass.
[…]
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Slik forslaget ligger ser jeg ikke at inngrepene i marken vil medføre uakseptable konsekvenser
for naturmangfoldet dersom det ivaretas noen enkle hensyn.





Veier, stier, parkering o.l. anlegges ved bruk av stedlige masser eller ugrasfrie
masser (knust stein). Bruk av tilkjørte masser, spesielt skrapjord fra andre
områder vil tilføre ”fremmede” og uønskede arter inn i en natur med generelt
rikt mangfold og til et område som ligger meget nært svært verdifullt
naturmangfold.
Anleggsmaskiner bør og dekontamineres for ”blindpassasjerer” før de sendes inn
i området.
Inngrep i myrene må skje uten drenerende effekt som endrer på de naturlige
vannstandsnivåene. Dette gjelder særlig dyene under høgspenten på
Kvitbergmyra.

Slik planen foreligger nå og med de forebyggende hensyn jeg har beskrevet vurderer jeg det
til at aktivitetsparken vil få akseptable konsekvenser for det biologiske mangfoldet.»
Med grunnlag i disse registreringene er det første planforslaget justert bl.a. ved at i området nord for
Høgåsen er det ingen aktiviteter. Områdene for gokartbane og klubbhus for offroad ligger begge
innenfor området som i gjeldende reguleringsplan er regulert til golfbane. Klatreparken, øst innen
planområdet, er lagt til et gran plantefelt. Her vil således ikke bli forstyrrelser til arter på bakken.
Vilt
Det er innen planområdet gjort to registreringer i Artsdatabanken, se pkt. 8 og 9 over: Storfugl og
rødrev. Begge er livskraftige, LC, ikke rødlistet.
Her er ikke sårbare fuglearter som hekker innen planområdet. Det er et naturreservat med
våtmarksområder ca. 1,5 km sydvest for planområdet, Tverlandet naturreservat.
Det et stort innslag av elg innen planområdet som vist på kommuneplanens temakart 9: Trekkveier
elg og rein.

Figur 18. Tverlandet naturreservat ligger ca. 1,5 km sydvest for Ilstad aktivitetspark. Planområdet markert med rød sirkel.
Fra Nordlandsatlas.
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Figur 19. Trekkveier for elg (grønn strek) og rein (svart stiplet strek). Fra kommuneplanen: Temakart - Trekkveier elg og rein.
Planområdet markert med rød sirkel.

Endring i disponering av området
Planforslagets aktiviteter innen området har vært diskutert i to møter med Viltnemda, Bodø
kommune, 16.08.2017 og 10.01.2018. For opprettholdelse av en korridor for elgtrekk i Vågsbotn og
for å gi mer ro til elgen, kommentarer som fremkom i det første møtet, er disponeringen innen
planområdet endret. Dette ble presentert i møtet 10.01.2018 hvor Viltnemnda uttrykte en positiv
holdning til endringene. Det ble samtidig pekt på to forhold:
•
•

lokalisering av observasjonshyttene [sydøst i området] anbefales fjernet eller flyttes nærmere
anleggene. [Dette er tatt ut av planen i det justerte planforslaget.]
hovedadkomsten via Vågsbotn [Fv 583] bes vurdert flyttet til Fv 17 mellom tunellene evt. bruke
undergangen like nord for Vethågtunellen.

Sammenfatning
Det er i Naturdatabasen ikke registrert verneområder eller utvalgte naturtyper, inngrepsfrie
naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap, ut over den lokalt viktige naturtypen nord for
Sørbotnlia, se fig. 15 med horisontalt skravert grønt felt. Området er plantefelt av gran. Her synes det
som om det er gjort en uvanlig verdivurdering av området. Vi kan ikke se at et plantefelt av gran er
en lokalt viktig naturtype.
Felt 1 på fig. 16, langs den tversgående veien, mellom Stormyra og Fv 17, er angitt som naturtype
med arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er samtidig på dette feltet bare registrert LC,
livskraftig, ikke rødlistede arter. Det synes som om her er en kategoriseringsfeil.
Planforslaget vil i liten grad berøre felt 1. Her vil bli en utbedring av den eksisterende veien, ellers vil
parkering mv. ligge utenfor felt 1. For øvrig ligger felt 1 innenfor golfbanen i gjeldende
reguleringsplan, ref. figur 4 foran.
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Innen planområdet er det registrert prioriterte arter av nasjonal interesse NT (Nær truet) Norsk
rødliste for arter, felt 3 og 6 i fig. 16. De øvrige registreringene er alle av livskraftig, ikke rødlistede,
arter. Hverken felt 3 eller felt 6 blir berørt av de planlagte aktivitetene etter justering av
planforslaget/situasjonsplanen.
Hensyn til elgens trekkveier er ivaretatt ved å lokalisere nye aktiviteter utenom elgens trekkveier.
Som beskrevet under pkt. 6 nedenfor vil opparbeidelse av anlegg være lagt utenfor de områdene
hvor det er registrert sårbare, rødlistede arter eller viktige naturtyper.
Planforslaget gir anledning til å anlegge stier for terrengsykler og offroad kjøring. Dette vil gi små
inngrep i naturen.
Planforslaget gir også anledning til å anlegge klatrepark, som primært vil være i plantefeltet av gran.
Installasjonene vil i hovedsak være over bakkenivå.

Klimagasser og myr
NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, skriver om myr:3
«Myr er kilde til utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).
CO2og metan dannes ved nedbryting av organisk materiale. Ved god tilgang på luft produseres det
mest CO2. Ved mangel på luft produseres det i tillegg metan. Lystgass produseres ved tilgang på
mineralsk nitrogen og delvis mangel på luft. Ved god lufttilgang dannes nitrogendioksid (NO2) og ved
svært dårlig lufttilgang dannes nitrogengass (N2) som ikke har noen klimaeffekt.
Det internasjonale klimapanelet (IPCC) har foreslått utslippsfaktorer for CO2 og lystgass fra dyrket
myr i boreal og temperert sone på 0,79 tonn CO2-C/dekar og 1,3 kg N2O -N/dekar. De offisielle
menneskeskapte utslippene fra dyrket myr blir derfor summen av CO2 og lystgass, og utgjør ca. 3,5
tonn CO2-ekvivalenter/dekar.»
Stormyra er en flatmyr, slik det er beskrevet i NIBIO Rapport 2, 2016, Restaurering av
myr. Potensialet for karbonlagring og reduksjon av klimagassutslipp. 4:
Flatmyr er jordvannsmyr i flatt terreng, gjerne i tilknytning til gjenvoksende tjern. Typen finnes over
alt der det kan dannes myr. (s. 7)
Naturlig myr i gjennomsnitt er et sluk for CO2-C. […] Drenert myr er som regel en kilde til CO2 både i
den tempererte og i den boreale regionen, noe som indikerer tap av karbon. (s. 15)
I motsetning til naturlig myr, er CO2 den dominerende klimagassen i drenert myr. Den høye CO2emisjonen er et resultat av den aerobe nedbrytingen av organisk karbon i jorda. Samtidig er CH4emisjonen hemmet fordi lavt vannspeil fører til redusert potensial for CH4-produksjon og økt
mulighet for CH4-oksidasjon i den øvre, aerobe delen av jorda. (s. 16)
https://nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-klimagassutslipp-fra-landbruket/myr-ogkarbon?locationfilter=true
4
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M628/M628.pdf
3
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Myr består av dødt organisk materiale. Så lenge den ikke forstyrres, brytes ikke det materialet ned,
og dermed slippes det heller ikke ut CO2 fra nedbrytningen. Men så fort vannet dreneres bort og det
slipper til luft i myra, som det må når bonden skal dyrke for eksempel kålrot, begynner materialet i
myra å brytes ned. Det er da CO2 -en begynner å sive ut. 5
Stormyra
Anlegg av grusbane i vestligste delen av Stormyra vil i liten grad berøre selve myra. Den berørte
delen av myra, ca. 10 daa, er svært grunn, ca. 30 cm. Dette området av Stormyra har vært brukt til
torvstikking, som er delvis igjengrodd. Det er altså ikke mye igjen av den opprinnelige
myrkonsistensen.
Etablering av grusbanen vil være å legge 50 – 70 cm grus på filterduk på den eksisterende bakken.
Arbeidene vil ikke virke inn på vannbalansen i myrområdet.
Etablering av grusbanen uten å berøre de underliggende jordmassene vil ikke påvirke utslipp av
klimagasser.
Alternativt kunne grusbanen opparbeides ved utskifting av massene ned til de underliggende
morenemassene. Utskiftingsmassene vil utgjør anslagsvis 3.000 m3 masse. Utskifting av myrmassene
til grus skal utføres slik at dette ikke medføre drenering av de tilstøtende myrområdene.
Et typisk myrareal med et 1,5 meter tykt torvlag inneholder vanligvis mellom 100 og 200 kilo karbon
per kvadratmeter. 6
For grusbanen med utskifting av 3.000 m3 myr vil denne massen inneholde 200 – 400 tonn karbon.
Til sammenligning slipper en moderne personbil ut ca. 120 g CO2 pr km (jf. opplysninger fra Statens
Vegvesen), d.v.s. at dette, med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 14.000 km, medfører et årlig
utslipp på 1,68 tonn CO2. 7 Planlagte tiltak kan dermed, under denne forutsetningen, medføre totale
CO2-utslipp tilsvarende ett års utslipp fra 300 biler.
Det regnes imidlertid ikke med at området inneholder myrmasser av denne typen etter som her har
vært torvstikking, som nevnt over.
Stier over myr
Der det er behov for kryssing av myr med stier vil det bli lagt «kavlbroer», kavling med tømmer. Det
vil også kunne legges duk og derpå grus.
Naturmangfoldsloven
Det vises til gjennomgang i pkt. 7.1 nedenfor hvor det konkluderes at planen vurderes å være i tråd
med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Videre vurderes det at naturmangfoldlovens
kapittel II om bærekraftig bruk dermed er ivaretatt.

Arne Grønlund, Jordforsk. Forskning.no 18.06.2012
Arne Grønlund, Jordforsk. Forskning.no 17.01.2005
7
Fylkesmannen i Nordland. Beregning angitt i innspill til områderegulering for Krokdalsmyra travbane mm.
Fauske datert 19.03.2018.
5
6
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5.7 Sikring av jordressurser. Landbruk
Naturdatabasen viser ingen spesielt viktige naturtyper innen planområdet vedrørende landbruk. Her
er ikke dyrket mark. Her er ikke registrert slåttemark, slåttemyr eller andre utvalgte naturtyper.
Det er et plantefelt med gran, øst i planområdet, nord for Sørbotnlia og syd for den tversgående
veien, cfr. fig. 15 over.
Planforslaget foreslår ingen områder med dyrket jord eller reinbeiteområder omdisponert til andre
formål. For vurderingen av reinbeiteområder vises til pkt. 5.8 nedenfor.
Hensyn til jordressurser synes herved å være ivaretatt.

5.8 Samisk natur- og kulturgrunnlag
Fylkesmannen i Nordland skriver 22.09.2017 i sin uttalelse etter oppstartmeldingen:
«Beiter
I følge reindriftas arealbrukskart utgjør tiltaksområdet deler av vinterbeitene til Duokta
reinbeitedistrikt. Vinterbeiter er en minimumsfaktor for reinbeitedistriktet. Kystnære
vinterbeiter har spesielt stor verdi, siden det her som oftest er is- og snøfritt, slik at beitene
er lett tilgjengelige. Tilgang til slike beiter er særlig viktig de årene vinterbeitene låses av is på
fjellet andre steder i distriktet.
Myrene rundt Kvitbergmyran er et av de viktigste beitearealene på Tverrlandshalvøya. Myrer
har en særlig høy beiteverdi for rein i overgangen mellom vinter og vår. Det er myrene som
først blir tilgjengelige for beiting etter vinteren, og de friske skuddene er en viktig kilde til
protein på denne tida av året. I løpet av vinteren tærer reinen på proteinressurser
opparbeidet gjennom sommer og høst, og er i negativ proteinbalanse. Kvitbergmyran ligger
også i et område som bærer lite preg av utbygging, hvor reinen får beitero.
Flyttleier og oppsamlingsområder
Det går ei flyttlei for rein tvers gjennom tiltaksområdet. Her trekker og flyttes rein inn og ut
av Tverlandet fra eller mot beiteområdene på Vågfjellet. Kvitbergmyran er også del av et
oppsamlingsområde som brukes ved samling av rein til gjerdeplassen på Naurstad.
Flyttleier har et særlig vern etter lov om reindrift § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak
som hindrer bruk av flyttleiene:
«Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler
av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter
tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for
transport av reinen. Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan
samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av nye flyttleier når berettigede
interesser gir grunn til det.»
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En søknad om permanent og/eller midlertidig omlegging av flyttlei skal sendes til Landbruksog matdepartementet via Fylkesmannen i Nordland. Etter at Fylkesmannen har vurdert
søknaden oversendes den til departementet for endelig avgjørelse.
Det er viktig å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare
et konkret begrenset areal eller terrengformasjon.»
Mats Pavall, Duokta Reinbeitedistrikt, opplyste i møte 12.01.2018 at reinen er i området på
vinterbeite i perioden november – april. Her er ca. 20 dyr, men det kan være flere.
Sammenfatning
Vinterstid, når reinen er i området, vil det ikke foregå aktiviteter med gokart. Gokartbanen vil ikke
være i berøring med flyttleia eller oppsamlingsområdet. Utbedring av den eksisterende tverrgående
veien vil være beskjeden i forhold til dagens situasjon. Det vil ikke bli satt opp gjerder eller rekkverk
som hindrer dyr i å passere veien. Vinterstid vil veier brøytes for normal skogsdrift, som de senere år.
Løyper for off-road sykler følger stort sett eksisterende løyper som tidligere har vært etablert av
Forsvaret. Gokartbanen anlegges på et område oppfylt av masser i forbindelse med anlegg av Fv 17.
Planforslaget vil således i svært liten grad endre bruken av området når det er rein i området, i
forhold til i dag.
•
•
•
•
•

Her vil ikke være tap av beiteland.
Tiltaket vil ikke få innvirkning på bruken av flytt- og trekkleier eller oppsamlingsområdet.
Her vil være minimal risiko for at tiltaket kan gi økt konflikt med andre interesser i området,
som konflikt med landbruket om rein på innmark.
Her vil være minimal risiko for påkjørsler og trafikkulykker ved at rein skulle unnvike
tiltaksområdet.
Anleggstrafikk: Arbeider i grunnen vil foregå sommerstid. Øvrig anleggstrafikk vil benytte
dagens driftsavkjørsel på Fv 17. Det vil derfor ikke bli anleggstrafikk østfra.

Figur 20. Kart som viser vinterbeite (blå horisontal skravering), oppsamlingsområde (gråbrun horisontal skravering), trekklei
(grønt område) og flyttlei for rein. Fra Nordlandsatlas – reindrift. Planområdet ligger innenfor den røde markeringen.
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Figur 21. Illustrasjonsplan for planområdet med grå felt for oppsamlingsområde og trekklei for rein. Tegning BOARCH mars
2018. Tegning basert på Nordlandsatlas.

5.8.1 0-alternativ
I denne sammenhengen er 0-alternativet at her ikke etableres gokartbane og andre aktiviteter innen
planområdet hvor det kreves detaljreguleringsplan. I dette ligger at området vil bli slik det er i dag
med turgåere, jakt og skogsdrift/skjøtsel.
Klatrepark vil kunne anlegges i østre del av området, uten ny detaljreguleringsplan. Dette vil ikke
forstyrre rein idet denne aktiviteten vil foregå i sommerhalvåret, dvs. når det ikke er rein i området.
5.8.2 Alternativ 1
Alternativet omfatter de planlagte tiltakene. Virkning av tiltakene er gjennomgått i foran.
Planforslaget vil i svært liten grad endre bruken av området når det er rein i området, i forhold til i
dag. Trekkleier, flyttleier og oppsamlingsområde vil ikke bli berørt. Her vil ikke være tap av beiteland.
Under arbeidet med planforslaget er avbøtende tiltak gjennomført ved endret lokalisering av
planlagte aktiviteter slik at disse ikke berører flyttleier, trekkveier og oppsamlingsområder.
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5.9 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 8
5.9.1 Plan- og vernestatus for området
Naturdatabasen har registrert områder for friluftsliv. Planområdet inngår i friluftslivområdet
Tverlandshalvøya – Gøymarka, se pkt. 5.9.5 nedenfor.
Kommuneplanens arealdel har på temakart 2 angitt hensynssoner friluftsliv. Tverlandet og
planområdet ligger ikke innen slik hensynssone.
5.9.2 Områdets funksjonelle kvaliteter
Planområdet er del av et større landskapsdrag med en høyderygg nord/syd over Tverlandet.
Planområdet er kupert med øst-vest gående lavere partier, som beskrevet under pkt. 5.4 foran.
Naturmiljøet er relativt rikt med variert vegetasjon, mye elg og noe fugleliv, se pkt. 5.6 over. Området
inngår i elgvald. Området er også vinterbeite for rein. Her er ikke spesielle bær eller soppressurser.
Her er turstier som går nord/syd, og vinterstid er her skiløyper. Dette er særlig nord for planområdet,
se fig. 22.
Det er ingen vann eller elver innen området, bare noen mindre bekker og myrområder.
Fra perioden da Forsvaret brukte området som øvingsområde for tanks og andre motorkjøretøyer er
det traséer gjennom området. Høyspentlinjen nord/syd gjennom området har en bredt ryddet gate.
Gjennom planområdet er det en øst/vestgående vei som ble oppgradert i forbindelse med bygging av
den nye kystriksveien, Fv 17.
Tilgjengeligheten til området er god fra østsiden, fra Naurstadveien, Fv 583, som grenser inn mot
området. Fra vest er det adkomst gjennom Ilstadgården og den eksisterende gårdsveien, som
fortsetter gjennom planområdet til Naurstadveien i øst. For beboerne i den omkringliggende
bebyggelsen, særlig Løding i nordvest, er det et turområde som strekker seg fra nordvest og inn i
området. Fv 17 er imidlertid en sperre slik at turstier/løyper må krysse fylkesveien på de høyere
partiene hvor veien går i tunell.
5.9.3 Eksisterende bruk og brukere
Planområdet og de tilliggende områdene er brukt som turområde for beboere i de nærliggende
boligområdene, særlig Løding. Dette er både om vinteren og når det ikke er snedekke. Det går stier
langs de lavereliggende øst/vestgående partiene, men også stier som krongler seg etter terrenget
nord/syd. Det er særlig nord for planområdet at det er mange stier, se fig. 22.
Miljødirektoratets Naturbase beskriver planområdet slik: «Lite brukt friluftsområde. Sti/traktorvei
gjennom området gir en korridor fra Godøynes til Naurstad. Den nye riksveien åpner opp for nye
adkomstmuligheter sentralt på halvøya.»
Området ligger såpass langt unna bebyggelsen at hverken barnehager eller skoler har dette som
utfluktsområder. Nærmeste boligfelt ligger ca. 1 km unna planområdet og avstand til skole/
barnehage er anslagsvis 2 km. Tverlandsmarka, nord for planområdet er mer brukt enn selve
planområdet.
8

Denne gjennomgangen er basert på DN håndbok 18-2001 Friluftsliv i konsekvensutredninger.
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Figur 22. Stier og veier markert med brun strek. Planområdet markert med tykk rød linje. Fra kommunens kartinnsyn.

Bruksmessig er det større landskapsdraget brutt i nord ved riksvei 80 og jernbanen.
Dette er et område for turfriluftsliv, noe med familier, men særlig enkeltpersoners bruk som fysisk
trening. Områdets varierte terreng gir gode utfordringer for mosjonstrening. Her er lite bær for
høsting. Jakt på elg er imidlertid viktig i jaktsesongen.
Området ligger uten visuelle forstyrrelser fra omkringliggende bebyggelse. Her er derfor ikke
«lysforurensning» og området vil kunne egne seg godt for opplevelse av nordlys og stjernehimmelen.
Det varierte terrenget med fjellknauser, blandet skog og gran plantefelt kan gi grunnlag for nye
friluftsaktiviteter som buldring (enklere fjellklatring), terrengsykling og klatring i tau mellom trær,
klatrepark.
Stedstilhørighet
Området har tidligere vært intensivt brukt av Forsvaret, som nevnt, og har tidligere ikke vært mye
brukt som friluftsområde. Området kan ikke betegnes som å ha sterk stedstilhørighet for
befolkningen i de tilstøtende områdene.
5.9.4 Alternative områder for friluftsliv
Det tilstøtende landskapsområdet syd for planområdet er svært likt i karakter og bruk i dag.
5.9.5 Verdivurderinger
Naturdatabasen har i sin kartlegging av Gøymarka angitt:
•
•
•

Områdetype: Andre friluftslivsområder
Områdeverdi: Registrert friluftslivsområde
Brukerfrekvens: Noe
Side 33 av 84

•
•
•
•
•
•
•

Egnethet: Dårlig
Funksjon: Noe spesiell funksjon
Inngrep: Utbygd
Kunnskapsverdi: Få
Opplevelsesverdi: Middels
Regionale og nasjonale brukere: Aldri
Symbolverdi: Ingen

Området har «middels stor verdi» i h.h.t. tabell 3 i Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 182001 Friluftsliv i konsekvensutredninger.
a) Området har en del bruk i dag
b) Området er lite brukt i dag, men oppfyller ett av følgende kriterier:
1. Landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har visse opplevelseskvaliteter
2. Området er egnet for en enkeltaktivitet som det lokalt/regionalt/nasjonalt ikke
finnes alternativer til
3. Området inngår som del av en større, sammenhengende grønnstruktur av en viss
verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, eller som atkomst til
slike områder.
Både a) og b1) vurderes som aktuelle. For fremtidig bruk er b2) relevant i regional sammenheng med
etablering av gokartbane og den verdi for barn og unges uteaktivitet dette medfører.
5.9.6 «0-alternativet»
Konsekvensene av et tiltak skal vurderes i forhold til forventet tilstand i området dersom tiltaket ikke
gjennomføres (0-alternativet), dvs. hvordan den framtidige situasjonen for friluftslivet i området vil
være dersom tiltaket ikke gjennomføres.9
Dagens situasjon vil være uendret dersom tiltaket ikke gjennomføres, dvs. at det ikke anlegges de
planlagte aktivitetene (gokartbane, grusbane, klatrepark eller traséer for terrengsykler og offroad
med sine tilhørende anlegg og overnattingshytter). Her vil neppe bli økt bruk av området som
turområde.
5.9.7 Virkninger av tiltaket – «Alternativ 1»
Eksisterende brukere vil i liten grad påvirkes av tiltakene etter som eksisterende stinett vil bli lite
berørt. Adkomsten til området vil være åpent, riktignok med bom for parkeringsavgift.
Nye brukere vil aktivisere området med de planlagte nye friluftsaktiviteter. Dette gjelder i stor grad
barn og ungdom, for alle aktivitetene, fra gokart, terrengsykling og off-road til klatring.
Vinterstid vil her være minimal aktivitet av de planlagte aktivitetene bortsett fra planer om bruk av
observasjonshytter for nordlysopplevelser i vestre del av området.
Sammenfatning

Dette vil kunne avvike fra dagens situasjon i et område, selv om dagens situasjon vil være utgangspunktet for
vurderingen av 0-alternativet. Beskrivelsen av den framtidige situasjonen bør bygge på foreliggende planer,
målsettinger og retningslinjer for det berørte området, slik det er framkommet gjennom registreringsfasen.

9
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Området vil få vesentlig høyere verdi som friluftsområde enn området har i dag.
Samlet vil tiltakene ha positiv virkning for dagens og fremtidig utøvelse av friluftsliv i området, særlig
for barn og unge.

5.10 Trafikkforhold
5.10.1 Kjøretrafikk
Adkomsten til området er fra Fv 583, veien til Naurstad, i østre del av planområdet. Fv 583 har kryss
med Fv 80 på Naurstadhøgda.
Fv. 17, Kystriksveien, går igjennom vestre del av planområdet. Her er i dag én avkjørsel fra Fv. 17 som
driftsavkjørsel.
Årsdøgntrafikken for Fv 583 og Fv 17 er henholdsvis ca. 375 og ca. 2.700. Begge veiene har 80 km/t
som skiltet hastighet.
5.10.2 Parkering
Det er i dag ingen parkering innen området.
5.10.3. Gang- og sykkeltrafikk
Det er ikke egne gang- og sykkelveier eller fortau hverken langs Fv 583 eller Fv 17. Den interne veien
gjennom området egner seg som gang- og sykkelvei.
5.10.4. Kollektivtilbud
Buss rute 200 kjører Fv 17. Rute 200 går fire ganger pr. dag, lørdager og søndager to ganger pr. dag.

Figur 23. Linjekart for bussrutene i Bodø 2018. Linje 200 betjener planområdet, dvs. kjører Fv 17.
https://177nordland.no/?a_id=11621&ac_parent=280&at_id=79
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5.10.5 Ulykkessituasjon
Bilulykker
Statens Vegvesen har oversikt over trafikkulykker på Statens vegvesens veikart.
Her er ingen registrerte ulykker langs fylkesveiene innen planområdet. I krysset Fv 583/Rv 80 er det
registrert én trafikkulykke med to lettere skadede personer.

Figur 24. Registrerte trafikkulykker.
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:570,filter:(~),farge:'0_0))/@489962,7463461,13

Viltpåkjørsler

Figur 25. Blå prikker angir registrerte elgpåkjørsler fra januar 2010 til i dag. Fra Hjorteviltregisterets fallviltmodul.
https://www.hjorteviltregisteret.no/FallviltInnsyn#
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Hjortviltregisterets fallviltmodul har oversikt over påkjørsler og de blå prikkene viser elgpåkjørsler på
de to fylkesveiene fra januar 2010 til i dag. De registrerte påkjørslene samsvarer i stor grad med
kartlagte trekkveier for elgen, se fig. 18.
Anlegg av gokartbane inntil Fv 17 vil i liten grad påvirke hvor elgen krysser fylkesveien. Det antas at
gokartbanen vil medføre at elgen vil gå noe lengre nord, rett nord for planområdet, hvor det i dag er
en avkjørsel for driftsvei. Her er også undergang. Siktforholdene er her de samme som hvor det er
registrert påkjørsel.
5.10.6 «0-alternativ»
«0-alternativ» er i denne sammenhengen slik forhold vil være etter at tiltakene er gjennomført, men
at det ikke er endringer i veisystemet.
Dagens tilknytning til Fv 583, Naurstadveien, uten etablering av tilkobling til Fv 17, Kystriksveien, vil
medføre økt trafikk for krysset Fv 583/Rv 80.
Tafikkmengder i dag
2017
Fv 17, Kystriksveien
Fv 583, Naurstadveien
Rv 80

Fremskrevet
med 10 %

2.700 ÅDT

3.000 ÅDT

375 ÅDT

420 ÅDT

5.700 ÅDT

6.300 ÅDT

Antatt trafikkmengde etter gjennomføring av tiltakene

Klatrepark
Terrengsykling, offroad
Gokart
Sum

Oktober - april
Ukedager Helg
0
0
0

Mai - september
Ukedager Helg
30
0
10
0
15
0
55

70
10
40
120

Stevner
Helg

700
700

Klatreparken antas å få 7.000 besøkende på 100 dager, dvs. 70 pr. dag med anslagsvis 20 – 30 biler
pr. dag. Klatreparken vil være brukt fra mai til ut september på dagtid, kl. 10 – 20, og primært i
helger.
Terrengsykling og offroad har anslagsvis 10 biler pr. dag. Offroad vil ha aktiviteter én til to ganger i
måneden fra mai til ut september.
Gokartbanen har 10 – 15 biler pr. dag. To ganger om året er det stevner som legges til helgene. Da er
det vesentlig flere besøkende, anslagsvis 1000 – 2000 personer og anslagsvis 700 personbiler og et
par busser.
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Kapasitetsberegning for kryss Rv 80/Fv583
Antatt trafikkøkning fra i dag er satt til 10 %. Det antas at trafikkmengden langs Rv 80 i den
dimensjonerende time vil utgjøre 10 % av årsdøgntrafikken. Det vil da bli 630 kjøretøyer gjennom
krysset langs Rv 80 i makstimen for 0-alternativet. Tilsvarende vil det være 42 kjøretøyer på Fv 583.
Makstimetrafikk
Frem til etablering av gokartbane
Etter etablering av gokartbane
Ved gokartstevner

Fv 583 i dag Ny trafikk
42
50
42
65
600
42

Sum
92 kjt/t
107 kjt/t
642 kjt/t

Krysset Rv 80/Fv 583 er et T-kryss. For avkjørsel fra Rv 80 er det ikke behov for venstresvingefelt med
en trafikkbelastning under 900 kjt/t, se fig. 24. 10 For trafikk fra Rv 80 ned mot Fv 583 vurderes dette
som at det ikke er fare for tilbakeblokkering og følgelig ikke behov for høyresvingefelt på Rv 80.

Figur 26. Kriterier for venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time. Fra Statens vegvesen Håndbok N100 fig.
E.4.

Dagens kryssutforming skulle ut fra dette være god nok for de planlagte aktivitetene innen
planområdet.
Økt trafikk på tverrforbindelsen
Ved de nye aktivitetene innen planområdet vil forstyrrelsene øke for viltsituasjonen. Dette vil i
hovedsakelig gjelde elgen. Den østre del av planområdet vil få en mindre økning i biltrafikk, antatt til
mellom 40 og 80 biler pr. dag avhengig av om det er henholdsvis ukedag eller helg. Det vestre
området med gokartbane, offroad og terrengsykling anslås til mellom 20 og 45 biler pr. dag avhengig
av om det er henholdsvis ukedag eller helg. For det vestre området vil stevnene for gokartbanen
medføre den store trafikken, med antatt 700 biler pr. dag, i helgene, 2 ganger i året.
Viltnemnda påpeker at hovedadkomsten via Vågsbotn bes vurdert flyttet til Fv 17 mellom tunellene
evt. bruke undergangen like nord for Vethaugtunellen.
For rein vil de nye aktivitetene gi minimale forstyrrelser etter som aktivitetene i all hovedsak vil
foregå når det er barmark, altså når det ikke er rein i området.
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Statens vegvesen Håndbok N100, 2014, fig. E.4, s. 107.
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5.10.7 Alternativ 1
I denne sammenhengen er Alternativ 1 situasjonen ved full utbygging innen planområdet og med ny
adkomst fra Fv 17, Kystriksveien, samtidig som eksisterende adkomst fra Fv 583, Naurstadveien,
beholdes.
Trafikk mellom Fv 583 og Fv 17 gjennom planområdet (tverrforbindelsen) er med denne løsningen en
mulighet. Det antas imidlertid at denne trafikken vil være svært beskjeden sett i forhold til at dagens
trafikkmengde på Naurstadveien ved Rv 80 er 375 ÅDT og at den største delen av denne trafikken vil
være mot Bodø og Fauske. Denne trafikken vil også være minimal fordi det vil bli satt opp bom for
trafikk fra offentlige veier inn til planområdet.
Det vises til pkt. 7.3 nedenfor.

5.11 Barns interesser
Planområdet ligger i et naturområde. Her er mulighet for turgåing, men det er ingen spesielle
aktiviteter for barn i området i dag.
Planområdene representerer i dag ikke et verdifullt område for barn og unge som lekeområde.
Bebyggelsen ligger for langt unna til bruk som lekeområde. Som turområde er det imidlertid
verdifullt. Det vises til pkt. 5.9 for gjennomgang av området brukt som friluftsområde.

5.12 Sosial infrastruktur
Det er ingen barnehager eller skoler i nærområdet. Nærmeste barnehage og skole er på Løding, ca. 2
km unna.
Det er ikke dagligvareforretninger eller kiosk i nærheten. Man må til Løding for å finne
sentrumsfunksjoner.

5.13 Universell tilgjengelighet
Det er ingen tilretteleggelse for rullestolbrukere innen planområdet etter som området er
ubebygget. Den eksisterende, tversgående veien er slak bortsett fra en kortere, bratt, strekning i
østre del. Adkomsten til planområdet er god, også for rullestolbrukere.

5.14 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Det er i dag ikke vannledninger eller avløpsledninger i området. Hovedvannledning ligger nord for
Ersvikvatnet, ca. 350 m nord for planområdet.
• Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Det går en høyspentlinje gjennom planområdet. Det er ingen øvrige el-anlegg innen planområdet.
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Kommuneplanen har ikke krav om tilretteleggelse for fjernvarme på Ilstad.

Figur 27. Kartutsnitt med høyspent og lavspent. Trafo markert øst for planområdet, ved Naurstadveien. Fra Nordlandsnett.
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Figur 28. Hovedvannledning ligger nord for Ersvikvatnet, angitt med blå strek. Fra kommunens nettportal.

5.15 Grunnforhold
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med dette planarbeidet.
NGOs løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) viser at her er tynt humus-/torvdekke i det
meste av området. I østre del, nord for Sørbotnlia, er her tynn hav/strandavsetning og med noe tykk
havavsetning ved Fv 583. Her er også bart fjell, bl.a. ved Kvitbergmyran.

Figur 29. Løsmassekart. Mørk blå farge viser tykk marin strandavsetning, lys blå farge viser tynn hav/strandavsetning. Kilde
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.
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Figur 30. Registrert radon i området. Grå tone angir «usikker» radonsituasjon. Gul tone angir «moderat til lav»
radonsituasjon. Kilde http://geo.ngu.no/kart/radon/.

•

Radon

Ifølge NGUs kart er det meste angitt som «usikker» radonsituasjon. I øst, ved Sørengheia, er det
angitt «moderat til lav» radonsituasjon, se fig. 26.

5.16 Støyforhold
Planområdet er ikke belastet med støy bortsett fra området nær Fv 17 som har en viss støybelastning
fra biltrafikk. Her er det en trafikkmengde på ca. 2.700 ÅDT.

5.17 Luftforurensing
Området har god gjennomlufting og her er ikke luftforurensning.

5.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er ingen relevant risiko- og sårbarhet ved eksisterende situasjon
Det vises ellers til ROS-analysen, pkt. 8.9.

5.19 Næring
Det er noe næringsvirksomhet i planområdet. Området er utmark med reindrift vinterstid. Området
inngår i elgvaldet Bodø-halvøya med jaktfelt 29 Godøynes. Det er noe uttak av tømmer, som skjøtsel
av skogen.

5.20 Analyser/ utredninger
Det vises her til delutredninger som konsekvensutredninger, nærmere gjennomgått under pkt. 7.
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6 Beskrivelse av planforslaget

Figur 31. Plankart.

Figur 32. Tegnforklaring
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Figur 33. Illustrasjonsplan vestre del. Hotell og overnattingshytter vest for Fv 17. Gokartbane øst for Fv 17. Stiplete linjer
angir mulige traséer for off-road og sykler. Traséene er midlertidige og flyttbare for å bevare landskapet.

Figur 34. Illustrasjonsplan nordøstre del. Stiplete linjer angir mulige traséer for off-road og sykler. Traséene er midlertidige
og flyttbare for å bevare landskapet. Midt på er område for klatrepark. Flyttlei for rein er markert med skråskravur for
hensynssone H520. Svart stiplet linje angir omtrentlig plassering av trekkveier for elg.
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6.1 Planlagt arealbruk
Planen legger til rette for utbygging for motorsportanlegg med nasjonalt gokartanlegg, klatrepark
med tilhørende anlegg, hotell og overnattingshytter.
6.1.1 Reguleringsformål

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
BH Hotell med tilhørende anlegg
BMA Motorsportanlegg
BAI Andre idrettsanlegg

Rp-kode
1320
1460
1490

77,5
51,6
62,5

191,7 daa

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
SV Vei
2011
36,0
f_SVT Annen veigrunn - tekniske anlegg
2018
8,2
f_SLH Helikopterlandingsplass
2034
6,7
f_SPP Parkeringsplass
2080
23,8

74,6 daa

§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
L LNFR areal
5100
66,6
LF LNFR - friluftsformål
5130 1 030,9 1 097,6 daa
§ 11.8 a Hensynssoner
Frisiktsone
Faresone - høyspenningsanlegg

H 140
H 370

0,9 daa
28,5 daa

§ 11.8 c Soner med særlig angitte hensyn
Hensyn reindrift
H 520

490,8 daa

Samlet

1 363,8 daa

520,2 daa

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
•

BH Hotell med tilhørende anlegg (1320)

På området kan anlegges hotell med nødvendige anlegg. Det legges til rette for oppføring av
hotellbygning i inntil tre etasjer og med inntil 100 rom.
Her kan anlegges inntil seks overnattingshytter. Stier opparbeides for adkomst med bruk av ATV. Her
skal det være mulig å observere nordlys uten påvirkning av kunstig belysning.
•

BMA Motorsportanlegg (1460)

På området anlegges gokartbane med tilhørende anlegg som servicebygg o.l.

Side 45 av 84

Det vil være aktiviteter her fra april til oktober, når det er snefritt. Det vil primært være aktivitet om
ettermiddagene. Nasjonale stevner vil arrangeres anslagsvis én til to ganger i året, i helger. Det vil da
forventes 1000 – 2000 besøkene, tilsvarende 700 biler. Mindre arrangementer (klubbmesterskap o.l.)
antas å gjennomføres 8 – 10 ganger i året. Klubbhus vil kunne brukes også om vinteren, til møter,
undervisning mv.
Anlegget planlegges med tanke på at det skal kunne brukes til nasjonale og internasjonale
konkurranser for gokart. Anleggene vil også være innrettet mot barn og ungdom og kan brukes i
forbindelse med undervisning og opplæring.
•

BAI 1-4 Andre idrettsanlegg (1490)

Mulige aktiviteter kan være offroad med bil, ATV-kjøring, trial med motorsykkel og drifting. Klubbhus
vil kunne brukes også om vinteren, til møter, undervisning mv.
BAI 1. Her kan anlegges servicebygg for klatrepark. Det kan også oppsettes lavvoer som midlertidige
anlegg.
BAI 2. Her kan anlegges grusbane med tilhørende servicebygg.
Her kan være kortvarige utstillinger og drives forskjellige arrangementer i sammenheng med
aktivitetene i området.
BAI 3-4. I området kan anlegges serviceanlegg, klubbhus, verksted og annen tilsvarende bebyggelse.
§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
•

f_SV 1-3 Vei (2010)

f_SV 1-2 omfatter «tverrforbindelsen» gjennom planområdet og de tilknyttede stikkveiene til anlegg.
SV 1 omfatter også ny avkjørsel og vei fra Fv 17 til tverrforbindelsen. SV 2 er den delen av
tverrforbindelsen som ligger vest for Fv 17.
f_SV 3 er ny adkomstvei til hotell, i vestre del av planområdet. Traséen kan justeres i forhold til
plassering og utforming av hotellet i sammenheng med søknad om rammetillatelse.
Veibom vil kunne oppsettes ved adkomstpunktene fra offentlig vei inn til området.
•

o_SV 4-5 Vei (2010)

o_SV 4 omfatter del av Fv 583, veien til Naurstad.
o_SV 5 omfatter del av Fv 17, «Kystriksveien».
•

o_SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg (2018)

Formålet omfatter felt langs veiene for anlegg av grøft/sneopplag.
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•

f_SLH Helikopterlandingsplass (2034)

I området kan anlegges landingsplass med tilhørende installasjoner. Landingsplassen skal ivareta krav
til redning ved ulykker.
•

f_SPP 1-11 Parkeringsplass (2082)

Parkeringsplassene betjener de enkelte aktivitetsområdene. SPP 7 og 8 er en større parkeringsplass
for besøkende.
§ 12-5 Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
•

L LNFR areal 1-6 (5100)

Områdene er eksisterende naturområder og vil ikke få videre utbygging. Områdene skal holdes i hevd
ved skjøtsel. Det vil være normal skogsdrift i områdene sommer og vinter (sammen med de
tilstøtende områdene LF LNFR). Bruk og brøyting av veier vil være etter behov.
•

LF LNFR friluftsformål 1-2 (5130)

I østre del av område 1 anlegges klatrepark med tilhørende serviceanlegg. Klatreparken vil være
brukt fra mars til og med oktober, på dagtid, kl. 10 – 20, og primært i helger. Det antas drift 100 –
150 dager pr. sesong. Klatreparken bygges med wire festet med bolter i trærne.
I områdene legges til rette for terrengsykler og offroad stier. Offroad vil ha anslagsvis én til to stevner
i året i helgene, i måneden fra mai til ut september. Det vil også foregå trening på ukedagene.
I områdene kan anlegges stier og over felt med myr kan anlegges kavl-broer.
Enklere fjellklatring, «buldring», vil foregå innen området ved bratte bergpartier ved Kvitbergmyran,
midt i området.
Innen områdene vil det kunne anlegges midlertidige lavvo-anlegg. Et baseområde for lavvoer kan
etableres nedenfor Høgåsen, som markert på plankartet.
Det vil være normal skogsdrift i områdene sommer og vinter (sammen med de tilstøtende områdene
L LNFR). Bruk og brøyting av veier vil være etter behov.
§ 11-8 a. Hensynssoner
•

Frisiktsoner H140

Frisiktssoner gjelder i veikryss mot Fv 583 og Fv 17.
•

Faresone – høystpenningsanlegg H370

Faresonen følger eksisterende høyspenningsledninger. Faresonen har en bredde på 15 m ut fra
senterlinjen på begge sider og medfører byggeforbud innen sonen. Det må heller ikke gjøres
endringer av terrenget i nærheten av kraftledningen slik at det ikke oppnås tillatt høyde mellom
strømførende ledninger og terreng.
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§ 11-8 c. Soner med særlig angitte hensyn
•

Hensyn reindrift H520

Hensynssonen gjelder oppsamlingsområde og flyttlei for rein.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Bebyggelse og møblering av uteområdene skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet og utføres
med materialer av god kvalitet og med høy håndverksmessig standard. Valg av farger og materialer
skal gjøres med tanke på fjernvirkningen av bebyggelsen.
Uteområdene og arealene for øvrig skal utformes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til
omgivelsene og landskapet. Dette skal gjøres ved naturlig vegetasjonsetablering mot
omkringliggende terreng. Parkeringsplasser skal utformes med vegetasjonsfelt for å dempe
virkningen av store flater.
6.3.1 Hotell/overnatting BH
6.3.1.1 Bebyggelsens høyde og utforming
Hotell
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer, dvs. maks gesimshøyde og maks mønehøyde 13,5 m.
Bebyggelsen skal tilpasses terreng og omgivelser.
Overnattingshytter
Bebyggelsen kan oppføres i én etasje, dvs. maks gesimshøyde 4,5 m og maks mønehøyde 6,5 m.
6.3.1.2 Grad av utnytting
På området kan oppføres hotell med tilhørende anlegg på inntil 5.000 m2 BRA.
For overnattingshyttene er maks utnytting er 120 m2 BYA pr. hytte. Det kan oppføres inntil 6 hytter
innen området.
6.3.1.4 Boligmiljø/bokvalitet
Overnattingshyttene er lagt slik at de ligger mest mulig skjermet fra andre. Her skal det være mulig å
se både fugle- og dyreliv, men også nordlys i vinterhalvåret.
6.3.2 Motorsportanlegg BMA
Gokartbane
Gokart eller Formel K er en form for motorsport med et lite motorisert kjøretøy som kjøres på
lukkede baner. Kjøretøyet har de fleste komponenter fra en ordinær bil, men mangler karosseri,
hjuloppheng og alt som har med komfort og utrustning å gjøre. Man finner derimot motor, bremser,
kraftoverføring, hjul, ramme og styring som alt er bygget for å by på fart.
El-motorer benyttes mer og mer i bilene. Det regnes med at om 3 – 5 år vil alle gokartbiler ha elmotor. Disse er helt stillegående. Allerede i dag er alle gokarterbiler til utleie utstyrt med el-motorer.
Dette gjelder også for publikum til fornøyelseskjøring.
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Gokart kan kjøres av barn i nybegynnerklasse for 6 – 13 år. Ungdomsklassen er for 13 årsalder og
opp. Gokartkjøring er ikke bare en sport for gutter. Det er mange jenter som ofte er høyt oppe på
resultatlistene. 11

Figur 35. Illustrasjonsplan, vestre del. Gokartbanen ligger sentralt i området, øst for Fv 17 (på et område som er planert i
forbindelse med bygging av Fv 17). Tynn, stiplete linjer i nedre høyre hjørne viser mulige traséer for offroad. Juli 2019.

Figur 36. Illustrasjon av gokartbane: KNA Varna Kart Ring sept. 2016. Foto: Roy Espen Olsen. Fra http://kna.no

11

https://no.wikipedia.org/wiki/Gokart
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Figur 37. Illustrasjoner av gokartbaner. Fra Wikipedia og fra KNA Varna Kart Ring sept. 2016. http://kna.no

6.3.2.1 Bebyggelsens høyde og utforming
Gokartbanen senkes noe ned i terrenget og anlegges med nødvendige støyvoller i h.h.t. støyrapport.
For skjerming av trafikken på Fv. 17 mot distraksjon fr motorsportbanen etableres det en visuell
skjerming. Utforming og plassering av skjerming skal være vurdert i samråd med veieier. Skjerming
kan være voll, gjerde eller vegetasjon.
6.3.2.2 Støy fra gokartbanen
Støyutredning er utarbeidet av Rambøll Norge AS v/Simon Karl Johansson, rapport datert 20.12.2018
for Bodø gokartklubb:
«[…]
3. Beregningsmetode og grunnlag
For beregning av maksimalnivåer gjelder det ene punktet på banen som gir høyest
maksimalnivå. Hva som skjer for resten av banen og hvordan støyen varierer i den perioden
det er kjøreaktivitet, inngår ikke i beskrivelsen som spesifisert i TA-1771/2000.
Maksimalstøy fra banen beregnes fra nærmeste punkt langs startstrekningen. Korreksjonen
for samlet støy fra flere kjøretøy er:
Ks = 10·logN

(1)

der Ks er sammenlagteffekten (dB) og N er antall kjøretøy i aktivitet samtidig.
Utgangsnivåene til de ulike kjøretøyene er hentet fra M-128 og vist i Tabell 2 og 3.
Tabell 2 Lydnivå («passeringsnivå» LA) i 10 m avstand frittfelt pr. kjøretøy i en løps- eller
treningssituasjon. Lydeffektnivået (LWA) finnes ved å legge til 31 dB på 10 m-verdiene.

motorsport
Gokart

Klasse

alle klasser
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Lydnivå 10 m (LA) dB

81-89

Støysituasjonen vil også være avhengig av antall kjøretøy som er i aktivitet samtidig. Utdrag
fra TA-1771:
«Enkeltkjøretøy vil i korte perioder kunne avgi høyere nivåer. Når flere kjøretøy er i aktivitet
samtidig, vil effekten av slike topper bli utlignet. For beregning av maksimalstøy i
startsituasjonen med støyoverføring i verste retning angir SFT12 at det kan benyttes 3 dB
høyere nivåer enn tabell 5 viser».
TA-1771/2000 oppgir også lineære uveide middelspektre angitt i dB relativt til totalnivået LA
(Tabell 2) og vises i Tabell 3.
Tabell 3 Lineære (uveide) middelspektre angitt i dB relativt til totalnivået LA (ref. tabell 5) for de
ulike motorsportene.

Type
motorsport
Gokart

63

125

250

-27

-17

-8

Frekvens [Hz]
500
1000

-7

-4

2000

4000

8000

-7

-8

-18

Som nevnt tidligere finner man lydeffektnivået ved å legge til 31 dB på 10 m-verdien.
Utgangsnivået for hvert enkelt kjøretøy er vist i Tabell 4, under.
Tabell 4 Lydeffektnivå (Lw,A).

Type
motorsport
Gokart

63

125

250

Frekvens [Hz]
500
1000

93

103

112

113

116

2000

4000

8000

LWA

113

112

112

120

Verdiene over brukes blant annet til å finne maksimalnivåer og er grunnlaget for
beregningene. Ut i fra disse verdiene og formel (1) beregnes nivåene fra gokartbanen.
[…]
3.1 Informasjon fra Bodø gokartklubb og grunnlag brukt i beregningsmodellen
Det er planlagt å ha aktivitet på arenaen alle hverdager mellom kl. 10-21 og lørdager mellom
kl. 10-19. Det vil kun være aktivitet på sommerhalvåret da sporten er avhengig av
meteorologiske forhold som temperatur, vegbane og lys. Basert på tilgjengelig informasjon
fra Bodø gokartklubb er følgende grunnlag lagt inn i beregningsmodellen, presentert i Tabell
5 og 6. Situasjonen illustrerer et representativt scenario.
Tabell 5 Driftstider og estimert aktivitet for alle motorsporter oppgitt av styreleder på anlegget.

Type
motorsport
Gokart

12

Aktivitet
hverdag
Kl. 10-21

Aktivitet
lørdag
Kl. 10-19

Aktiv
periode
28 uker

Driftstid per
time
30 %

Antall
kjøretøy i
aktivitet
samtidig
Gjennomsnitt
7

SFT, 1996. Informasjon om nye referanseverdier (emisjonsnivåer). Statens forurensningstilsyn, 1996.
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Tabell 6 Aktivitet per time per dag midlet over ett år.

Type motorsport
Gokart

Kl. 10-19
8,3%

Kl. 19-21
6,9%

Kommentar

Det vil kun være aktivitet fra
april til oktober.

[…]
4 Resultat
Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone iht. T-1442.
Støysonekartene viser støybidrag fra gokartbanen med beregningshøyder på 4 meter over
terreng. 4 meter over terreng er standard beregningshøyde for vurdering av støyfølsom
bebyggelse. Støysonekartene er vedlagt rapporten i helsides format for bedre lesbarhet.
De nærmeste støyfølsomme boligene ligger ca. 400-500 meter i luftlinje vest fra anlegget –
Ilstadgården 21 og 27. Mot nordvest vil nærmeste bebyggelse befinne seg ca. 600-700 meter
fra anlegget ved Ersvika.
4.1 Ekvivalet støynivå for dag-kveld-natt

Figur 38. Støysonekart iht. T-1442, 4 m over terreng, Lden. Rambøll Norge AS.

Figuren viser at ingen boliger vil befinne seg i gul støysone og døgnmidlet lydnivå
tilfredsstiller de anbefalte verdiene gitt i T-1442.
Selv om grenseverdier er tilfredsstilt anbefales det å utnytte lokale variasjoner i terrenget
ved utbygging. Banen bør etableres så lavt som mulig i terrenget for å oppnå en god
skjermende effekt av lokale voller og kuler.
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4.2 Vurdering av maksimalt støynivå
Støysonekartet i fig. 38 viser maksimalt støynivå fra gokartbanen med dagens terreng og
driftstider som oppgitt i delkapittel 3.1.

Figur 39. Støysonekart iht. T-1442, 4 m over terreng, LAFmax. Rambøll Norge AS

Figuren over viser at ingen boliger vil befinne seg i gul støysone og maksimalt lydnivå
tilfredsstiller de anbefalte verdiene gitt i T-1442.
5 Konklusjon
Det er i denne rapporten vurdert støynivå fra planlagt drift av gokartbane ved Ilstad
aktivitetspark. Basert på kjøretøyenes lydeffektnivå oppgitt i M-128 og planlagt drift vil
nærmeste støyfølsomme bebyggelse ha maksimalt og ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt
innenfor aktuelle grenseverdier og i hvit støysone.
Det vil i løpet av et år være driftssituasjoner som er verre enn presentert i støysonekartene,
men det vil også være driftssituasjoner som er mindre støyende. I denne rapporten er det
presentert et representativt bilde for den planlagte driften fra gokartbanen i løpet av et år.
Det anbefales at ansvarlig av driften på senteret loggfører aktiviteter og antall aktive utøvere
for å kunne sammenligne med estimerte driftstider og aktiviteter i denne rapporten. Dersom
det blir registrert store avvik bør det utføres nye beregninger.
Selv om aktuelle grenseverdier tilfredsstilles anbefales det å utnytte dagens terreng ved
etablering av motorsportbanen. Dersom et terreng er ujevnt bør man prioritere å senke
terrenget til det laveste punktet for banen istedenfor å heve terrenget. Dette vil øke den
Side 53 av 84

skjermende effekten til terrenget mellom støykilde og støyfølsom bebyggelse. Dersom bane
senkes med 1 m kan dette utgjøre en total skjermingseffekt på 2-4 dB.»

Figur 40. Støysonekart for maksimalt lydnivå lagt inn på illustrasjonsplanen og tilhørende tegnforklaring. BOARCH arkitekter
a.s januar 2019.
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Sammenfatning
Støyanalysen viser at gokartbanen ikke vil forårsake støy for eksisterende bebyggelse i eller utenfor
planområdet. Gokartbanen legges i det laveste terrengpartiet og senkes 1,0 m. Dette er lavere enn
hva støyrapportens beregninger er basert på.
Som nevnt foran vil alle gokartbiler om 3 – 5 år kjøres med el-motor. Dette er svært stillegående biler
i motsetning til dagens biler med forbrenningsmotor som støyrapporten er basert på.
Støyrapportens angivelse av når anlegget er i bruk, i månedene april - oktober, rapportens pkt. 3.1,
skal suppleres med bruk på søndager. Brukstid i løpet av uken vil være:
•
•
•

Hverdager kl. 10 – 21
Lørdager kl. 10 – 19
Søndager kl. 13 – 19

Bruk på søndager vil begrenses til inntil 10 søndager i året for gokarter med forbrenningsmotor.
For ny bebyggelse må støykartet for maksimal støy legges til grunn.
•
•
•
•

Det planlagte hotellet, vest for Fv 17, vil ligge i gul støysone som betinger at vinduer og fasaden
må tilfredsstille nødvendig lydisolering. Det er ikke lydkrav til uteoppholdsareal for hoteller.
Hytter vest for Fv 17 blir liggende i gul støysone. Her vil det være krav om tilfredsstillende
lydisolering av fasader.
Servicebygg for gokartbanen ansees ikke å måtte imøtekomme krav til lydskjerming etter som
dette er del av gokartaktiviteten.
Klubbhus, servicebygg og verksted i område BAI 3, syd for gokartbanen, ligger dels i gul og dels i
rød støysone. NS 8175 Lydforhold i bygninger. Lydklassifisering av ulike bygningstyper har ikke
andre bestemmelser for arbeidslokaler enn det som gjengis nedenfor. Yttervegger må etter dette
ivareta lydisolasjon som gir maksimalt 47 dB inne. Det er ikke krav i forhold til utendørs
oppholdsområder.
Grenseverdi i lokale for industri, håndverk, forretning o.l.
Midlere lydabsorpsjonsfaktor, minimum

Målestørrelse

Klasse
B1)

Klasse
C1)

0,25

0,20

Th (s)

0,16 · h

0,20 · h

LA,T (dB)

40

45

LAF,max (dB)

42

47

α

Høyeste etterklangstid relatert til rommets høyde, h
Maksimalt lydnivå fra tekniske installasjoner i samme bygning
eller i annen bygning

Figur 41. Grenseverdier i henhold til NS 8175. Verdier for absorpsjonsfaktor i hvert enkelt oktavbånd fra 250 til 4 000 Hz og
etterklangstid i hvert enkelt oktavbånd fra 125 til 4 000 Hz, men fra 250 Hz i store lokaler. Tabell 132 fra Byggforsk 527.302
Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler. Mai 2018.
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6.3.3 Andre idrettsanlegg BAI
Klatrepark
Nordøst i området, nær Fv 583, etableres en klatrepark i den eksisterende store granskogen. Dette er
tauanlegg oppe i trær, dels med ren klatring, dels med taubaner (zip-line), se illustrasjoner nedenfor.
En klatrepark består av ulike typer løyper i trærne, med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Her
er ingen faste installasjoner på bakken. Klatreparker benyttes av barn i alle aldre og av voksne.
Midlertidige installasjoner ryddes ved vinterstengning.
I tilknytning til klatreparken anlegges parkeringsplass og nødvendige servicebygninger.

Figur 42. Klatrepark. Illustrasjon fra Høyt & Lavt Klatrepark, Vestfold. Fra www.hoytlavt.no

Figur 43. Klatrepark. Illustrasjon fra Høyt & Lavt Klatrepark, Vestfold. Fra Perspektiv mai 2018 s. 10-11.
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Figur 44. Klatrepark. Illustrasjon fra Høyt & Lavt Klatrepark, Vestfold. Fra www.hoytlavt.no

Offroad, terrengkjøring og -sykling
Dette omfatter kjøring med bil, ATV, motorsykkel og sykkel.
Offroad, terrengkjøring og -sykling vil foregå på stier/smale veier som allerede er opparbeidet fra
Forsvarets virksomhet. Dette vil være i midtre del av området. Det er også et felt for offroad i vestre
del av området. Der traséer går over myr anlegges kavlbroer (planker lagt på myren).
Trial er en motorsykkelidrett som går ut på å kjøre i vanskelige terreng uten å sette føttene i bakken.
Kjøringen foregår stående på motorsykkelen i sakte fart. Man kjører i løyper som blir laget i
terrenget, og de kalles «seksjoner». I seksjonene kan det være stein, trestammer, røtter eller annet
som gjør det vanskelig å komme fram. 13

Figur 45. Offroad og trial sykling. Illustrasjon fra http://resizeandsave.online/photoeffect.html

13

https://no.wikipedia.org/wiki/Trial
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6.3.3.1 Bebyggelsens høyde og utforming
Klubbhus og servicebygg kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 7 m og maksimal mønehøyde
på 10 m.

6.4 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Ved full utbygging av aktivitetsområdene asnslås disse arbeidsplassene:
Klatrepark
Gokart
Off-road
Hotell
Ilstad Aktivitetspark AS

fra
10
5
2
50
10

til
15
10
4
50
10

Sum

77

89 arbeidsplasser

m2 næringsareal
290 m2
575 m2
1 000 m2
5 000 m2

arbeidsplasser
arbeidsplasser
arbeidsplasser
arbeidsplasser
arbeidsplasser

6 865 m2

6.5 Parkering
Krav til parkering følger kommuneplanens bestemmelser. Planområdet er i sone C. Kravene er listet
opp i tabellen under.
For hotell og overnattingshytter følges kravene, se nedenfor.
For motorsportanlegg og de andre idrettsanleggene er her vesentlig flere p-plasser enn kravene som
er formulert i forhold til oppførte bygninger. En slik beregning passer ikke helt for de anlegg som skal
innpasses i planområdet. Det er her gjort en vurdering av antatt behov. Den dimensjonerende
faktoren er de større gokart-stevnene, selv om disse bare er én til to ganger pr. år.
Parkeringen er delt på flere parkeringsområder med én større parkeringsplass i vestre del av
planområdet med 128 plasser. For gokartbanen er det 40 bobilplasser og 10 bussoppstillingsplasser i
tillegg til 61 p-plasser for personbiler.
Virksomhet
Krav - generelt
Hotell/overnatting
Fritidsbebyggelse
Mosjonslokaler/idrettsanlegg
Krav for planlagte tiltak
BH Hotell
BH Fritidsbebyggelse
BMA Motorsportanlegg
BAI Andre idrettsanlegg
Samlet krav
Prosjektert parkering
P-plasser

Enhet

Bil Sykkel

Pr. gjesterom
Pr. boenhet
100 m2 BRA

0,6
1,2
2
100
6
865
1 000

60
7
17
20
45

hotell og hytter
gokart

128
101

andre idrettsanlegg

235
464
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0,1
0
2
-

10
17
20
37
10
17 inkl. 40 bobilplasser.
I tillegg 10 bussoppstillingsplasser
20
47

6.6 Tilknytning til infrastruktur
El-kraft tilknyttes eksisterende nett. Østre område tilknyttes trafo noe østenfor planområdet, inntil
Naurstadveien, se pkt. 5.14. I vest hentes el fra Ilstadgården i trasé langs eksisterende traktorvei.
Vanntilførsel skjer ved tilkobling til hovedvannledning som ligger nordenfor planområdet, nær
Ersvikvatnet, se pkt. 5.14. Alternativt etableres nytt privat anlegg hvor vannet hentes ved boring.
Ledninger legges i veitraséne.
Avløp føres til godkjent septikanlegg.
Slukkevann hentes fra den generelle vanntilførselen.

Figur 46. Prinsipp vann og el-tilkobling. Skisse BOARCH arkitekter a.s januar 2019. Se også pkt. 5.14 foran.

6.7 Trafikkløsning
6.7.1 Kjøreatkomst, varelevering
Adkomsten til området er fra Fv 17, Kystriksveien, og fra Fv 583, Naurstadveien. Adkomst bare fra
Naurstadveien er akseptabel, men det vil være svært gunstig også å kunne ha tilknytning til
Kystriksveien. Viltnemda ber om at hovedadkomsten blir fra Fv 17 for at det skal bli minst mulig
forstyrrelser for elgen, se pkt. 5.6.
Veiføringen innen området, «tverrforbindelsen», følger eksisterende vei. Denne ligger naturlig i
terrenget.
Planforslaget legger til grunn at i første fase av utbygging av området vil adkomsten være fra Fv 583,
Naurstadveien, men når trafikkbildet viser at denne adkomsten ikke gir tilstrekkelig god
trafikkavvikling etableres det nye krysset med Fv 17, Kystriksveien. Reguleringsbestemmelsene
definerer dette til når hotellet blir bygd.
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For å ha kontroll med trafikk til aktivitetsområdene etableres veibommer ved adkomstene fra
offentlig vei.
6.7.2 Utforming av veger
Partier av Fv 17 og Fv 583 inngår i planen. Her er det ingen endringer på etablerte utforminger.

Figur 47. Tverrprofil for Fv 17. For «H2 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 80km/t». Fra Statens vegvesen
Håndbok N100 2014 s. 40.

Figur 48. Tverrprofil for Fv 583. For «Hø1 Øvrige hovedveger, ÅDT < 1 500 og fartsgrense 80km/t». Fra Statens
vegvesen Håndbok N100 2014 s. 59.

Fv 17 er regulert som veiklasse H2 etter Statens vegvesens Håndbok N100 med 8,5 m veibredde.
For Fv 583 dekkes veistandarden til veiklasse Hø1 i h.h.t. Håndbok N100 med 6,5 m veibredde.

Figur 49. Tverrprofil for «tverrforbindelsen». For «A2 Adkomstvei til industriområde, fartsgrense 50km/t». Fra Statens
vegvesen Håndbok N100 2014 s. 74.

Interne veier gis relativt stor bredde, veiklasse som for A2, med veibredde 7,0 m. Denne veibredden
er valgt fordi det her må regnes med trafikk med noe større tilhengere etc.
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Det vil innen området være maksimalt 30 km/t. Stoppsikt, møtesikt mv. vil være som for vei A1 –
Adkomstvei i boligområder, fartsgrense 30 km/t.
Det vil ikke bli satt opp gjerder eller rekkverk som hindrer dyr i å passere veien.
6.7.3 Kryssutforming
Kryss med Fv 17, Kystriksveien
Antatt trafikkøkning fra i dag er satt til 10 %. Det antas at trafikkmengden langs Fv 17 i den
dimensjonerende time vil utgjøre 10 % av årsdøgntrafikken. Det vil da bli 300 kjøretøyer gjennom
krysset langs Fv 17 i makstimen for 1-alternativet. Tilsvarende vil det være 70 kjøretøyer på
tverrforbindelsen. Ved utformingen av krysset er det lagt til grunn Håndbok N100 og Håndbok V121.
Med den beregnede trafikkmengden vil det være nødvendig med venstresvingefelt på Fv 17. Kryss
bygges som forkjørsregulert T-kryss. Krysset utformes med parallelført høyresvingefelt med
trekantøy og venstresvingefelt. Det anlegges trafikkøy i sekundærveien.
Kryss med Fv 583, Naurstadveien
Tilknytning til Fv 583 vil være slik den er i dag.
Antatt trafikkøkning fra i dag er satt til 10 %. Det antas at trafikkmengden langs Fv 583 i den
dimensjonerende time vil utgjøre 10 % av årsdøgntrafikken. Det vil da bli 42 kjøretøyer gjennom
krysset langs Fv 583 i makstimen for 1-alternativet. Tilsvarende vil det være 70 kjøretøyer på
tverrforbindelsen.
Det er ikke nødvendig med kanalisert kryss.
Krysset utformes i h.h.t. Håndbok N100.
6.7.4 Krav til samtidig opparbeidelse
Før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest for de enkelte aktivitetsanleggene og bygninger skal
parkeringsplasser være opparbeidet og vann- og avløpsanlegg være ferdigstilt.
Eksisterende driftsavkjørsel, som ligger på samme sted som nytt kryss med Fv. 17, stenges når det gis
igangsettingstillatelse til etablering av det nye krysset.
Før opparbeidelse og bruk av internveien SV1/SV2 må rekkverket på den eksisterende broen for Fv.
17 utbedres for å sikre mot nedfall/snebrøyting fra broen.
6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Tilgjengeligheten er god, med lite trafikk og lite stigning på veiene.
6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Alle veier, med unntak av Fv 17 og Fv 583, er felles, privat eiet.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke planlagt nye offentlige anlegg ut over det nye krysset med Fv 17.
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6.9 Miljøoppfølging
Ivaretakelse av miljøet har vært et viktig element ved utformingen av planen, slik det er gjennomgått
under pkt. 7 nedenfor.
Uttak av masser vil bli benyttet ved bygging av aktivitetsanleggene innen planområdet.
Kommuneplanen har ikke krav om tilretteleggelse for fjernvarme her utenfor tettbygd område.

6.10 Universell utforming
Universell utforming skal imøtekommes i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk.

6.11 Uteoppholdsareal
Store deler av planområdet er regulert til LNFR-områder, både som aktivitetsområder og som rene
friluftsområder. Det vil fortsatt bli skjøtsel av skogen, slik det er i dag. Eksisterende vegetasjon vil i
det vesentlige bli bevart.
Det er gode sol- og vindforhold i planområdet.

6.12 Kollektivtilbud
Buss kjører Fv 17, cfr. pkt. 5 foran.

6.13 Kulturminner
Her er ikke registrert kulturminner.

6.14 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Vanntilførsel etableres med tilkobling til hovedvannledning nord for planområdet, evt. nytt privat
anlegg som beskrevet under pkt. 6.6 foran.
Spillvann fra ny bebyggelse vil bli ført til godkjent septikanlegg.

6.15 Plan for avfallshenting
Avfall hentes av IRIS som standard avfallsdunker.

6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Helikopterlandingsplass etableres for å sikre hjelp ved akutt skader på gokartbanen eller ved offroad
og terrengsykling. For øvrig ingen spesielle tiltak ut over å legge duk mot radongass, sikring av bro
over Fv. 17 mot nedfall av sne og følge opp tiltak mot støy for gokartbanen, se pkt. 8.9.
Virkning:
Sannsynlighet:

Svært sannsynlig 4
Sannsynlig 3
Mindre sannsynlig 2
Lite sannsynlig 1

Ubetydelig 1
20
31

Mindre alvorlig 2

Alvorlig 3

15
6, 9

48

Svært alvorlig 4

21, 22, 37

6 - Radongass, 9 - Sårbar flora, 15 – Vei, bro, kollektivanlegg, 20 – Brannslukningsvann, 21 –
Kraftforsyning, 22 – Vann-forsyning, 31 – Høyspentlinje, 37 – Støy og støv fra andre kilder, 48 – Andre
skader
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6.17 Rekkefølgebestemmelser
Planbestemmelsenes § 6 har disse rekkefølgebestemmelsene for områdene BH, BKB, BMA, BAI, SV:
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge:
•
•
•
•

Utomhusplan skal være utarbeidet, jfr. § 3.1. Rammetillatelse for deler av anlegget kan gis så
fremt det har en naturlig avgrensing.
Dokumentasjon av avfallshåndtering, jfr. § 3.7.
Dokumentasjon av grunnforhold skal foreligge, j.fr. § 3.10.
Visuell skjerming av gokartbanen mot Fv 17 skal være avklart med eier av veien.

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge:
•
•
•

Tiltaksplan for anleggsfasen skal være godkjent, jfr. § 3.15.
Detaljplan for offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen
skal være skriftlig godkjent av Byteknikk, j.fr. § 3.11 og 3.13.
Eksisterende driftsavkjørsel fra Fv 17 skal stenges før det gis igangsettingstillatelse for
gjennomføring av tiltakene i planen.

Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis skal følgende foreligge/være ferdig
opparbeidet:
•
•

•
•
•

•
•
•

Parkering skal være ferdigstilt i h.h.t. rammetillatelse før brukstillatelse kan gis.
Før det kan gis ferdigattest for anlegg på bakken skal det enkelte anlegget være ferdig i
henhold til godkjent illustrasjonsplan. Brukstillatelse for deler av anlegget kan godkjennes så
fremt det har en naturlig avgrensing og er ferdigstilt i henhold til gitte tillatelser.
Offentlige trafikkområder og kommunaltekniske anlegg som inngår i planen skal være
opparbeidet.
Nytt veikryss på Fv 17 kan etableres når hotellet blir bygd. Veikrysset må være ferdigstilt før
det gis brukstillatelse for hotellet.
Før nytt kryss på Fv 17 kan bygges, må det være inngått en gjennomføringsavtale mellom
Nordland fylkeskommune og utbygger. Gjennomføringsavtalen skal sikre at detaljplanlegging
og bygging av krysset skjer i henhold til gjeldende standarder, regler og krav. Avtalen skal
også gi oversikt over kontaktpersoner og hvem som har ansvar for hva i forbindelse med
bygging og overtakelse av ferdig anlegg.
Før opparbeidelse og bruk av SV1 og SV2 under Fv 17 skal rekkverk på bro på Fv 17 være
utbedret/sikret for å hindre nedfall/snebrøyting fra broen.
Støyskjerming av gokartbanen skal være etablert.
Visuell skjerming av gokartbanen mot Fv 17 skal være etablert.
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7 Konsekvensutredning
Oppstartmøtet 09.06.2017 anga at følgende tema skal inngå i utredningen (se pkt. 2.5 foran):
•
•
•
•

Naturmangfold
Sikring av jordressurser
Samisk natur- og kulturgrunnlag
Beredskap og ulykkesrisiko (ROS)

Begrunnelsen er at planlagt bruk av området kan utløse bruks- og interessemotsetninger spesielt i
forhold til landbruk og reindriftsnæring og naturmangfold. Beredskap og ulykkesrisiko må også
vurderes i det videre planarbeid.
Temaene er supplert etter kommentarer til oppstartmelingen fra Fylkesmannen i Nordland og
Nordland fylkeskommune.
Forskrift om konsekvensutredning § 21 angir at faktorene opplistet nedenfor skal vurderes for
planen. Oversikten gjennomgås her og med angivelse av hvordan disse punktene er behandlet eller
om disse ikke er relevante.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven
økosystemtjenester i
nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
kulturminner og kulturmiljø
friluftsliv
landskap
forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp,
forurensning av vann og grunn, samt støy)
vannmiljø, jf. Vannforskriften
jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser
samisk natur- og kulturgrunnlag
transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
beredskap og ulykkesrisiko
tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og
sykkelveinett
barn og unges oppvekstvilkår
kriminalitetsforebygging
arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet

Omtale i oversikten nedenfor
1, 3
1, 3, 4, 6
2, 3
Planbeskrivelsen pkt. 5.5
4
1, 4
6, 7
1, 2
2
3
Planbeskrivelsen pkt. 6.5 og 6.7
Planbeskrivelsen pkt. 6.16
Planbeskrivelsen pkt. 6.10
Ikke relevant
Ikke relevant
Planbeskrivelsen pkt. 6.3

Sammen med melding om oppstart av planarbeidet og sammen med utkast til planprogram var det
vedlagt en skisse/situasjonsplan for disponering av aktiviteter innen planområdet. Med grunnlag i de
mottatte kommentarene fra oppstartmeldingen og etter gjennomgang i møter med impliserte parter
er disponeringen innen planområdet endret. Parkeringsanlegg, gokartbane og hotell er flyttet slik at
disse ikke vil berøre områder for reindrift og heller ikke områder med registrerte truede planter eller
sårbare naturtyper.
Vurderingen nedenfor er basert på det siste planutkastet med sine planformål, se pkt. 6 foran.
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Figur 50. Skisse for utnyttelse av området. juli 2017. Illustrasjon vedlagt annonsering av planoppstart.

Figur 51. Skisse for utnyttelse av området januar 2019. Utvidet planområde og endret lokalisering av aktiviteter.
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Tema

Behandlet

Gjennomgått

1. Naturmangfold

Etter vår vurdering synes de deler av planområdet hvor det
planlegges inngrep/aktiviteter å være tilstrekkelig dekket for
vurdering av naturmangfoldet, og slik at det ikke synes
nødvendig å innhente ny kunnskap.

5.6
7.1

Planen vurderes å være tråd med prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Videre vurderes det at
naturmangfoldlovens kapittel II om bærekraftig bruk hermed er
ivaretatt.
2. Sikring av
jordressurser

Her er ingen områder med dyrket jord eller reinbeiteområder
som foreslås omdisponert til andre formål. For vurderingen av
reinbeiteområder vises til pkt. 5.8.

5.7

Hensyn til jordressurser synes herved å være ivaretatt.
3. Samisk natur- og
kulturgrunnlag

Temaet er gjennomgått under pkt. 5.8. Planforslaget vil i svært
liten grad endre bruken av området når det er rein her.

4. Friluftsinteresser Planområdet og de tilliggende områdene er brukt som
turområde for beboere i de nærliggende boligområdene, særlig
Løding. Dette er både om vinteren og når det ikke er snedekke.
Det går stier langs de lavereliggende øst/vestgående partiene,
men også stier som krongler seg etter terrenget nord/syd.
Virkninger av tiltaket
Eksisterende brukere vil i liten grad påvirkes av tiltakene etter
som eksisterende stinett vil bli lite berørt.
Nye brukere vil aktivisere området med de planlagte nye
friluftsaktiviteter. Dette gjelder i stor grad barn og ungdom for
alle aktivitetene, fra gokart, terrengsykling og offroad til
klatring. Vinterstid vil her være minimal aktivitet av de planlagte
aktivitetene bortsett fra bruk av observasjonshytter for
nordlysopplevelser.
Sammenfatning
Området vil få vesentlig høyere verdi som friluftsområde enn
området har i dag. Samlet vil tiltakene ha positiv virkning for
dagens og fremtidig frilutftslivutøvelse i området, særlig for
barn og unge.
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5.8
5.9

5. Trafikkforhold

For krysset Rv 80/Fv 583 gjøres ingen endringer.

5.10, 6.7

Planforslaget legger til grunn at i første fase av utbygging vil
adkomsten være fra Fv 583, Naurstadveien, men når
trafikkbildet viser at denne adkomsten ikke gir tilstrekkelig god
trafikkavvikling etableres det nye krysset med Fv 17,
Kystriksveien.
Avkjørsel fra Fv 17, nytt kryss, er ønskelig bl.a. for å redusere
forstyrrelser for elgen i østre del av planområdet.
6. Støy

Anlegg av gokartbane inntil Fv 17, østenfor veien, gir ingen
støyforstyrrelser til eksisterende bebyggelse.

6.3.2.2

Planlagt ny bebyggelse (hotell og hytter vest for Fv 17 og
klubbhus, servicebygg i område BAI 3, syd for gokartbanen) blir
liggende i gul støysone. Her må yttervegger utføres med
lydisolasjon som imøtekommer lydkravene. For lydberegninger
legges støykartet for maksimal støy til grunn. Det er ikke krav i
forhold til utendørs oppholdsområder.
7. Klimagassutslipp
ved fjerning av
myrmasser

Anlegg av grusbane i vestligste delen av Stormyra vil i liten grad
berøre selve myra. Den berørte delen av myra, ca. 10 daa, er
svært grunn, ca. 30 cm. Dette området av Stormyra har vært
brukt til torvstikking, som er delvis igjengrodd.
Etablering av grusbanen vil være å legge 50 – 70 cm grus på
filterduk på den eksisterende bakken. Arbeidene vil ikke virke
inn på vannbalansen i myrområdet.
Etablering av grusbanen uten å berøre de underliggende
jordmassene vil ikke påvirke utslipp av klimagasser.
Alternativt kunne grusbanen opparbeides ved utskifting av
massene ned til de underliggende morenemassene.
Utskiftingsmassene vil utgjør anslagsvis 3.000 m3 masse.
Utskifting av myrmassene til grus skal utføres slik at dette ikke
medføre drenering av de tilstøtende myrområdene.
Et typisk myrareal med et 1,5 meter tykt torvlag inneholder
vanligvis mellom 100 og 200 kilo karbon per kvadratmeter. 14
For grusbanen med utskifting av 3.000 m3 myr vil denne massen
inneholde 200 – 400 tonn karbon.

14

Arne Grønlund, Jordforsk. Forskning.no 17.01.2005
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5.6

Til sammenligning slipper en moderne personbil ut ca. 120 g
CO2 pr km (jf. opplysninger fra Statens Vegvesen), d.v.s. at
dette, med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 14.000 km,
medfører et årlig utslipp på 1,68 tonn CO2. 15 Planlagte tiltak kan
dermed, under denne forutsetningen, medføre totale CO2utslipp tilsvarende ett års utslipp fra 300 biler.
Avbøtende tiltak er gjort ved å flytte aktiviteter fra
myrområdene.
8. Beredskap og
ulykkesrisiko ROS

Helikopterlandingsplass etableres for å sikre hjelp ved akutt
skader på gokartbanen eller ved offroad og terrengsykling. For
øvrig ingen spesielle tiltak ut over å legge duk mot radongass og
følge opp tiltak mot støy for gokartbanen.

6.16, 8.9

7.1 Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven
Etter oppstartmelding for planarbeidet hvor det ble vist en skisse for disponering av området, og
etter kontakt med berørte parter, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Viltnemnda
og Duokta reinbeitedistrikt, er det gjort endringer på hvor aktivitetene innen planområdet tenkes
anlagt. Det er lagt vekt på å flytte aktiviteter bort fra berørte områder i forhold til naturmangfold og
samiske interesser.
Vurdering av denne detaljreguleringsplanen for Ilstad Aktivitetspark i forhold til Naturmangfoldloven:
Naturmangfoldloven

Vurdering

§8

Off. beslutninger skal så langt som rimelig bygge på vit.
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er
basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.

Planen bygger på tilgjengelig
kunnskap om vilt og planter på
Tverlandet. Planforslaget søker
å unngå forstyrrelser av elg og
reindrift ved å legge aktiviteter
utenom elgtråkk og
oppsamlings-områder for rein
(vinterbeiter). Registrerte viktige
naturområder med sårbare arter
er også søkt unngått.

§9

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Planen sikrer at tiltak bygger
på og tar hensyn til tilgjengelig
kunnskap om naturmiljøet og mangfoldet.
Etter vår vurdering foreligger
det tilstrekkelig kunnskap om
naturmangfoldet og virkninger

Fylkesmannen i Nordland. Beregning angitt i innspill til områderegulering for Krokdalsmyra travbane mm.
Fauske datert 19.03.2018.
15
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på naturmangfoldet. Føre-varprinsippet får dermed ikke
anvendelse.
§ 10

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt
for.

Planen legger opp til en
økologisk bærekraftig
forvaltning. Det er bare små
inngrep som vil kunne forstyrre
dagens situasjon og da i svært
liten grad.

§ 11

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller
begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder,
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens
karakter.

Ved fysiske tiltak som følger av
planen, skal fare for skade på
naturmangfoldet utredes, og det
skal eventuelt iverksettes
avbøtende tiltak.

§ 12

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet
skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater.

Ved fysiske tiltak som følger av
planen, er kjente metoder og
teknikker, sammen med
relevant lovverk, lagt til grunn
for planlegging. Dette vil
videreføres for senere
detaljprosjektering,
gjennomføring og drift.
Det er lagt vekt på å lokalisere
de planlagte anlegg/aktiviteter
hvor disse ikke vil forstyrre
naturmangfoldet i samme grad
som de første skissene viste ved
planoppstart.

Etter vår vurdering synes de deler av planområdet hvor det planlegges inngrep/aktiviteter å være
tilstrekkelig dekket for vurdering av naturmangfoldet, og slik at det ikke synes nødvendig å innhente
ny kunnskap.
Planen vurderes å være tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Videre vurderes det
at naturmangfoldlovens kapittel II om bærekraftig bruk hermed er ivaretatt.

7.2 Trafikkforhold
Det er foretatt en nærmere gjennomgang av trafikkforholdene slik det er bedt om fra Statens
vegvesen i forbindelse med annonsering av oppstart planarbeid. Utredningen datert 08.08.2018 tar
for seg 0-alternativ og et alternativ 1.

1.1

0-alternativet

«0-alternativet» er i denne sammenhengen slik forhold vil være etter at tiltakene er gjennomført,
men at det ikke er endringer i veisystemet. Adkomsten til planområdet vil være fra Fv 583, fra Rv 80.
Side 69 av 84

Dagens utforming av krysset Rv 80/Fv 583 er god nok for den økte trafikkmengden for de planlagte
aktivitetene innen planområdet.
Krysset med Fv 583 for adkomst til planområdet vil fortsatt være hvor det i dag er avkjørsel til
området. Siktforholdene er gode.

1.2

Alternativ 1

I denne sammenhengen er Alternativ 1 situasjonen ved full utbygging innen planområdet og med ny
adkomst fra Fv 17, Kystriksveien, samtidig som eksisterende adkomst fra Fv 583, Naurstadveien,
beholdes.
Krysset utformes som forkjørsregulert T-kryss.
Planen baseres på at tilknytning til Fv 17, Kystriksveien, skjer med påkjøringsfelt for trafikk nordover
fra aktivitetsparken og avkjøringsfelt for trafikk til aktivitetsparken. Det er altså ikke lagt til grunn at
påkjørsel kan være mot syd på Fv 17.
For trafikk fra planområdet mot syd må trafikken følgelig kjøre nordover til krysset (rundkjøringen) Rv
80/Fv 17 (anslagsvis 2 km) og så kjøre sydover.
Minsteavstanden mellom kryss på Fv 17 er ivaretatt. Siktforholdene er ivaretatt.
Krysset utformes med parallelført høyresvingefelt med trekantøy og venstresvingefelt. Det anlegges
trafikkøy i sekundærveien.
Utformingen følger Statens vegvesens Håndbok N100 og Håndbok V121.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Planen gir kommunen et stort nytt aktivitetsområde i friluft og naturområde for barn, ungdom og
voksne. Planen tar hensyn til naturmangfoldet ved å legge aktivitetsområdene utenom sårbar flora,
unngå aktiviteter når det er rein i området og forstyrre elgen helt minimalt. Store deler av
planområdet beholder områdets karakter som naturområde.
Ved full utbygging tilføres mellom 70 og 90 arbeidsplasser.

8.1 Stedets karakter
Planforslaget endrer stedets karakter innen planområdet fra ubebygget naturområde til et
aktivitetsområde, særlig i vestre del. Store deler av planområdet vil oppleves som uberørt.

8.2 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Ingen registrerte forhold og følgelig ingen endringer.

8.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
Som beskrevet under pkt. 5.6 og 7.1 er her gjennomført registreringer med enkelte elementer hvor
det må utøves særlig aktsomhet. Ved flytting av aktiviteter er naturmangfoldlovens punkt om
bærekraftig bruk ivaretatt.
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8.4 Uteområder
Planområdet brukes i beskjeden grad som turområde for de som bor på Tverlandet. Planen vil i
minimal grad gi endringer i forhold til dagens situasjon.

8.5 Trafikkforhold
For krysset Rv 80/Fv 583 gjøres ingen endringer.
Planforslaget legger til grunn at i første fase av utbygging vil adkomsten være fra Fv 583,
Naurstadveien, men når trafikkbildet viser at denne adkomsten ikke gir tilstrekkelig god
trafikkavvikling etableres det nye krysset med Fv 17, Kystriksveien. Avkjørsel fra Fv 17, nytt kryss, er
ønskelig bl.a. for å redusere forstyrrelser for elgen i østre del av planområdet.
Det er ingen endringer i kollektivtilbudet.
Intern hovedvei følger dagens traktorvei, «tverrforbindelsen».

8.6 Barns interesser
De forskjellige nye aktivitetene ligger i særlig grad til rette for barns bruk.
Naturområdene rundt er tilgjengelige. Her er ingen endringer i forhold til dagens situasjon.

8.7 Universell tilgjengelighet
Her er ingen endringer. Der plan- og bygningsloven krever dette vil dette følges opp i bebyggelsen.

8.8 Energibehov – energiforbruk
Utbyggingen med hotell og de enkelte aktivitetsområdene vil kreve oppgradering i el-tilførselen til
området. Det tas sikte på etablering av ny nettstasjon i sammenheng med hotellet.

8.9 ROS
Helikopterlandingsplass etableres for å sikre hjelp ved akutt skader på gokartbanen eller ved offroad
og terrengsykling. For øvrig ingen spesielle tiltak ut over å legge duk mot radongass og følge opp
tiltak mot støy for gokartbanen.
Her er ingen flomfare, spesielle vindforhold, luftforurensning, forurensning i grunnen.

8.10 Jordressurser/landbruk
Ingen endringer i forhold til overordnet plan.

8.11 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Anlegg av ny vanntilførsel og anlegg av nytt avløpssystem, se pkt. 6.6 foran.
• Trafo
Strøm hentes fra Ilstad, vest for planområdet, se pkt. 6.6 foran.

8.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planen medfører ingen direkte virkninger for kommunen.
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8.13 Konsekvenser for næringsinteresser
Planen vil ved utbygging kunne styrke aktiviteten i Tverlandsområdet.

8.14 Interessemotsetninger
Reineier og Sametinget har i forbindelse med melding om planoppstart meldt at aktivitetene vil
kunne være konflikt med reindriften. I dialog med reineieren og med Fylkesmannen under arbeidet
med planforslaget er lokalisering av aktivitetene lagt slik at disse ikke skulle skape konflikter.
Reguleringsbestemmelsene begrenser aktivitetene til perioder hvor disse ikke vil forstyrre
reindriften.
Beboere i de tilstøtende områdene har i forbindelse med offentlig utleggelse av planforslaget gitt
uttrykk for at friluftsinteresser vil bli skadelidende ved etablering av de planlagte tiltakene.

8.15 Avveining av virkninger
Veitilknytning vil i første fase skje fra øst, fra Naurstadveien. Etablering av veitilknytning til Fv 17 når
behovet tilsier dette aksepteres av Statens vegvesen. Denne trinnvise utbyggingen vil være
tilfredsstillende for alle parter.
Ved å legge anleggene for gokartbanen, hotell mv. i vestre del av planområdet og når på året
aktiviteter vil foregå vil de planlagte tiltakene gi optimale løsninger for alle parter. Dette vil også
gjelde områdets bruk som friluftsområde.

9 Innkomne innspill
9.1 Merknader ved oppstart av planarbeidet og uttalelse til planprogram
Vi har mottatt disse uttalelsene for annonseringen 10.07.2017 og om utvidelse av planområde ved
brev av 09.08.2017. Frist for uttalelser var 30.09.2017:
1. Nordland fylkeskommune
Brev datert 28.09.2017.
Nordland fylkeskommune gjør oppmerksom på at planarbeidet kan være i strid med følgende
vesentlige regionale interesser slik de er fastsatt gjennom Fylkesplan for Nordland:
Fra kap. 8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap:
i) Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i planer der dyrket jord eller
reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål. Avsatte byggeområder bør fortettes
eller omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder omdisponeres.
k) Hensynet til lokale bestander av viltarter og innlandsfisk, samt deres leveområder, skal
ivaretas i kommunenes arealplanlegging.
Fra kap. 8.4. Næringsutvikling:
d) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget for fiskeri, akvakultur, bergverk/mineraler,
jordbruk, skogbruk, reindrift og andre utmarksnæringer.
i) Kommunal arealplanlegging må synliggjøre og sikre reindriftas særverdiområder.
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Videre gjør Nordland fylkeskommune oppmerksom på at planarbeidet kan være i strid med
Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028, kap. 3.3., målsetting 4:
Påkjørsler av hjortevilt og tamrein på vei og bane skal reduseres.
Planfaglig innspill og uttalelse
I tillegg til de rammer som er nevnt bes om at Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk
2016-2028 legges til grunn for den videre planleggingen.
Det bes om at tilgjengelig kunnskap om elgpåkjørsler inkluderes som en del av
konsekvensutredningen knyttet til naturmangfold. Elgpåkjørsler kan også gi store konsekvenser
for samfunnet i form av skade på mennesker og økonomisk tap.
Det gjøres oppmerksom på at Nordland fylkeskommune har gjennomført prosjektet
Landskapskartlegging av Nordland. Kartleggingen er også tilgjengelig som kartlag «NiN
Landskapstyper» i Miljødirektoratets kartportal Natur i Norge. Nordland fylkeskommune har
videre i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivskartlegging. Det bes om at
dette kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for konsekvensutredningen av temaene friluftsliv og
landskap.
Det vises til planbeskrivelsens kapittel 6.3. om utredninger og analyser hvor det bes om at
vurderingen knyttet til hvert enkelt tema i forskriften § 21 så langt som mulig synliggjøres i
planprogrammet.
Det bes om at det spesifikt fremkommer av planprogrammet at planens konsekvenser for barn
og unge skal utredes.
Nfk ber om at metodene som blir brukt beskrives detaljert for å sikre etterprøvbarhet og
forståelse i planprosessen. Det anbefales at relevant litteratur benyttes, herunder Statens
Vegvesen Håndbok V712 om konsekvensanalyser og Miljødirektoratets veiledere.
Det listes opp flere punkter ved god planlegging generelt.
Kulturminnefaglig varsel om befaring meldes. Det er stort potensial for å finne bosetnings- og
aktivitetsspor fra eldre steinalder langs de tidligere straumene som gikk tvers over det som i dag
er Tverlandet. Dette gjelder også for planområdet.
Befaring ble gjennomført 17-19.10.2017. I rapport datert 11.12.2017 er konklusjonen: «Den
arkeologiske registreringen resulterte i funn av en ny kulturminnelokalitet, lok id 232650 som
dateres til eldre steinalder. Lokaliteten ble påtruffet utenfor planområdet, og vurderes som en
mindre, midlertidig boplass eller aktivitetsområde med lav funntetthet. Det ble ikke gjort funn av
automatisk freda kulturminner innenfor planområdet.»
Samferdselfaglig bes forslagsstiller vurdere tiltak for å tilgjengeliggjøre bussen for de som skal
benytte aktivitetsparken, f.eks. en trygg gang- og sykkelvei fra bussholdeplass.
***
BOARCH arkitekter a.s justerte planforslaget og anførte disse endringene i epost av 13.04.2018:
•

Aktiviteter er flyttet bort fra reindriftens oppsamlingsområde og trekkvei til vestre
områder. (Det vil ikke være aktiviteter i området når det er vinterbeite for rein.)
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•
•
•

Forstyrrende aktivitet ved parkeringsplasser er flyttet fra østre del til vestre del. Dette er
særlig med hensyn til elgen.
Områder med sårbar flora er unngått med unntak av felt 1, cfr. fig. 15 og 16 i vedlagte
tekst. Dette er kommentert under pkt. 5.6
Gokart bane med tilhørende opparbeidelser er flyttet fra myrområder til et område
oppfylt i forbindelse med anlegg av Fv 17.

Nordland fylkeskommune svarte i brev 16.05.2018:
«Når det gjelder de reindriftsfaglige forholdende, og hensynet til disse, viser vi til vurderingen
gjort av Fylkesmannen i Nordland.
Nordland fylkeskommune mener de avbøtende tiltak som er gjort med hensyn til elg og for å
unngå elgpåkjørsel er gode. Det er positivt at disse er gjennomført i dialog med kommunens
viltnemd.»
2. Fylkesmannen i Nordland
Brev datert 22.09.2017.
Fylkesmannen frarår av hensyn til reindriftas flyttlei og beiteområdene rundt Kvitbergmyran at
arbeidet med reguleringsplanen videreføres.
I tillegg kommer at berggrunn av marmor gjør at området er botanisk rikt, og at det dermed er
potensielle konflikter knyttet til tiltak i området.
Om planarbeidet videreføres er det blant annet flere reindriftsfaglige forhold som bør utredes
nærmere. I tillegg bør konsekvensene for naturmangfold og friluftsliv utredes, blant annet om
opparbeiding av myr kan medføre inngrep i trua eller sårbare naturtyper, jf. «Rødlista» til
Artsdatabanken.
Planfaglige forhold
Krav til metodikk for utredning av ikke-prissatte tema bør klargjøres i planprogrammet. Det vises
i denne sammenhengen til metodikken angitt i kapittel 6 i handbok V712 fra Statens Vegvesen.
Reindrift
Om tiltakshaver, til tross for Fylkesmannens fraråding, velger å gå videre med
reguleringsarbeidet, er det viktig at konsekvensene av tiltaket for reindriftas bruk av
Tverrlandshalvøya belyses grundig i konsekvensutredningen.
Planbeskrivelsens kapittel 2.5 fastslår at samisk natur- og kulturgrunnlag skal inngå som del av
konsekvensutredningen. Følgende punkter må tas med i vurderingene:
• Tiltakets konsekvens for bruken av beiteområdene på Tverrlandshalvøya (reelt tap av
beiteland), inkludert selve tiltaksområdet samt unnvikelsesområder som følge av støy og
aktivitet
• Tiltakets konsekvens for bruken av flytt- og trekkleier, samt oppsamlingsområder i og rundt
det planlagte tiltaket
• Risikoen for at tiltaket kan gi økt konflikt med andre interesser i området, for eksempel
med landbruket om rein på innmark
• Risiko for påkjørsler og trafikkulykker fordi rein unnviker tiltaksområdet
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• Samlede virkninger av planer og tiltak i denne delen av Duokta reinbeitedistrikt (Rv 17,
jernbanen, bostedsutvikling ved Tverrlandet, fritidsboliger, masseuttak ved Naurstadhøgda,
mv)
Miljøfaglige forhold
Planprogrammet bør blant annet stille krav om følgende:
• Kartlegging av trua eller sårbare naturtyper i området i henhold til DN-handbok 13-2007.
Kartlagte naturtyper bør utredes / kartlegges nærmere for å avdekke mulige forekomster av
planter, sopp og lav på norsk rødliste. Det skal gjøres rede for eventuelle avbøtende tiltak.
• Det skal gjennomføres feltregistrering på myrområdene i hekkesesongen og i trekktidene
vår og høst for å avklare områdets verdi som hekke- og trekkområde for våtmarksfugl. Det
skal gjøres rede for eventuelle avbøtende tiltak. DN-handbok 11-2000 kan legges til grunn for
arbeidet.
• Konsekvensene for friluftslivsinteressene i området utredes. Dette gjelder både i form av
direkte arealbeslag og blokkering av ferdselsårer, og i form av redusert verdi som følge av
belastning fra aktivitet i området. DN-handbok 18-2001 kan legges til grunn for arbeidet.
• Det skal fortas støyberegninger som viser grense for LAFmax på 60 dB for planlagte anlegg
for motorsport, jf. tabell 2 i kap. 2.3 i T-1442/2016. Det skal videre gjøres rede for mulige
avbøtende tiltak i form av støydemping og regulering av tidspunkt for bruk av de ulike
anleggene til ulike formål.
• Det skal foretas beregning av klimagassutslipp som følge av at planlagte myrområder blir
opparbeidet og myrmassen fjernet. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.
3. Salten Brann IKS
Brev datert 11.07.2017
Det minnes om at planen må ivareta:
o adkomstmuligheter for brannvesenets tunge materiell både med hensyn til veibredder,
svingradier, stigninger og eventuelle høydebegrensninger. Herunder at det vurderes om
det vil foreligge bruksforutsetninger som skal dekke et eventuelt behov for samtidig
evakuering av området.
o Tilstrekkelig slukkevann til området. Kommunen skal sørge for at den kommunale
vannforsyningen er tilstrekkelig til å dekke slokkebehovet. Eventuelt kan dette skje
gjennom utbyggingsavtale.
o Generelt må områdebruk og type bebyggelse vurderes i forhold til brannvesenets
utrykningstider og håndteringsevne. Vår beredskap for området er i dag dimensjonert ut
ifra spredt småhusbebyggelse utenfor tettsted. Slike områder skal normalt dekkes med
en innsatstid innenfor 30 minutter for brannvesenets førsteinnsats.
4. Sametinget
Brev datert 14.07.2017.
Det synes sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i det aktuelle området som fortsatt
ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis.
Brev datert 31.08.2017.
Sametinget ved Una Elstad har befarit omsøkte område. Det ble under befaringen ikke påvist
automatisk fredete samiske kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket.
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Etter befaring samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er
fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget
har derfor ingen spesielle merknader til Ilstad Aktivitetspark.
Brev datert 24.08.2017.
Sametinget har utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen anbefales dere å følges og kan lastes ned fra
Sametingets hjemmeside.
På bakgrunn av forslaget til planprogram ser det ut til at utbygging av Ilstad aktivitetspark vil få
konsekvenser for berørte reinbeitedistrikt gjennom bl.a. tap av beiteland og at flyttveier vil bli
berørt. Det er derfor viktig at konsekvensutredningen beskriver konsekvensene for reindrift i
planområdet som beitebruk, særområder, slik som flytteleier, kalvingsområder m.v., slik at
planmyndigheten og Sametinget får best mulig beslutningsgrunnlag.
Det anbefales følgende momenter for utredningen:
o
o
o
o
o

Reindriftsnæringens bruk av de berørte områdene skal beskrives.
Direkte og indirekte beitetap som følge av de ulike alternativer for utbygging skal
vurderes.
Det skal også gjøres en vurdering av beitetap hvor det tas hensyn til samlet virkning for
berørt reinbeitedistrikt.
Det skal vurderes hvordan tiltakene i anleggs- og driftsfasen kan påvirke reindriftens bruk
av området gjennom barrierevirkning, skremsel/støy og økt ferdsel.
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.

Utredningen skal gjøres på bakgrunn av eksisterende informasjon om vegetasjon,
trekk- og flytteleier, bruksomfang mv og eksisterende kunnskap, eventuelt supplert med
befaringer. Reindriftsnæringen ved berørte reinbeitedistrikt og reindriftsforvaltningen skal
kontaktes. Det forutsettes at konsekvensutredningen bygger på et kunnskapsgrunnlag bestående
av ulike forskningsresultater, forvaltningskunnskap og tradisjonell kunnskap.
5. Nordlandsnett
Brev datert 14.07.2017.
Reguleringsarbeidet vil berøre 132 kV kraftlinje Sundsfjord – Hopen og 66 kV ledning Oldereid –
Hopen. Det planlegges ombygging av disse to linjene slik at det vil bli én ny 132 kV linje hvor
dagens 66 kV ledning går i dag. Det må legges til rette for byggeforbud og skogrydding i en
bredde på 15 m på begges sider ut fra senter kraftledning.
6. Statens vegvesen
Brev datert 09.10.2017.
Viser til dialogmøte den 26.09.2017 i tillegg til den generelle oppstartmeldingen.
Vegvesenets anliggende i denne saken vil være tilknytning og byggegrense til fv. 17 og til fv. 583
til Naurstad. Hastigheten på begge fylkesvegene er 80 km/t med frisiktkrav på 100 meter i begge
retninger. Årsdøgntrafikken er henholdsvis ca. 2700 og 375 personbilenheter.
Fylkesveg 17 ble ferdigstilt i 2009. Av hensyn til å ivareta best mulig framkommelighet og
trafikksikkerhet på fv. 17 ønsker Vegvesenet å unngå nye kryss på fv. 17. Det må derfor være
tungtveiende grunner for etablering av nytt kryss.
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Dersom tiltakshaver ønsker å fremme forslag om adkomst til fv. 17 må dette utredes som et eget
alternativ. Trafikkforholdene må utredes som for KU og må innarbeides i planbeskrivelsen.
Utredningen må bl.a. omfatte:
o 0 – alternativ, dagens tilknytning til fv. 583 og medførende økt trafikk for krysset fv.
583/rv. 80.
o Alt. 1 Nytt kryss til fv. 17 og dagens tilknytning til fv. 583.
 Her må det tas med vurdering av krysset fv. 583/rv. 80 og utfordringene med
mulig gjennomgangstrafikk fra Naurstad.
 Adkomst fra fv. 17 må utformes som et T-kryss og denne må etableres på
eksisterende driftsavkjørsel nord for broen da denne plasseringen tilfredsstiller
avstandskravene til tunell og siktkravene. Eksisterende driftsavkjørsel på motsatt
side av fv. 17 må stenges.
 Planområdet må utvides slik at dette området inngår i ny plan.
o Trafikktellinger bør gjennomføres og kan være nødvendig utgangspunkt når
konsekvensene av framtidig trafikkbelastning skal vurderes.
o Trafikkmengden må anslås og legges til grunn for trafikkanalysen, dette gjelder både for
tilknytning til fv. 17, fv. 583 og rv. 80/fv. 583.
o Adkomst må i anleggsfasen og «første fase» være fra fv. 583, ved etablering av hotell
eller ved betydelig økning i trafikktall så vil etablering av ny adkomst fra fv. 17 først være
aktuell.
I planen må byggegrensen være 50 meter målt fra midten av fv. 17 og fv. 583.
7. Bodø viltnemnd, Bodø kommune
Brev datert 29.09.2017
Refererer til viltnemndas møte 15.09.2017 hvor det ble gjort dette vedtaket:
Konsekvensutredningen bør i tillegg til aktivitetsparken vurdere annen bruk og reguleringer i
tilgrensende områder for å vurdere totalbelastningen for elgens oppvekstforhold og framtidige
muligheter for tilfredsstillende korridorer for dens trekkveier.
Innenfor selve planområdet bes følgende forhold vurdert:
o den nordligste parkeringsplassen anlegges ikke (svært viktig)
o det må ikke etableres permanente fysiske sperringer/gjerder innen området
o lokalisering av observasjonshyttene anbefales fjernet eller flyttes nærmere anleggene.
o passering av hotell bes vurdert nærmere Fv 17, evt. på vestsiden av veien.
8. Jaktfelt 28 Vågan-Naurstad v/Egil Revhaug
Brev datert 17.09.2017.
Påpeker at det er viktig å beholde dagens elgstamme og at denne ikke blir forstyrret. Det bes om
at aktivitetsparken blir lagt til annet område.
9. Bodø Ungdomsråd
E-post 21.09.2017
Gir uttrykk for at det er svært positivt med de foreslåtte aktivitetene. Det listes opp en rekke
supplerende aktiviteter også sett i forhold til naturen i området. Det minnes om at det må tas
tilstrekkelig hensyn til unges interesser.
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9.2 Merknader etter offentlig utleggelse
Ungdomsrådet
Aktiviteter: Ungdommer burde få gratis tilgang/ rabbatert tilgang til deltakelse på aktiviteter. Per i
dag er det bare tilbud om trial på Bratten aktivitetspark. Derfor er vi fornøyd med dette punktet i
planforslaget. I tillegg er det ønskelig med:
• Paintball-arena.
• Go-kartingbane
• Klatrevegg
• Escape room
• Rappellering
• Zip-line
• Minigolf (for barn og unge)
• Orientering
• Hinderløype/stafett
• Sykkelbane/terrengsykkel
• Utendørs sjakkbrett
• Veldig stor vennskapshuske
• Strikkhopp
• «Utendørs snurrebass»
• Utendørs bowling
• Parkour elementer
• Skateelementer
Vurdering: Det vil være mulig å tilrettelegge for forskjellige aktiviteter i planområdet.
Universell utforming:
Adkomsten til området må være veldig god for alle samfunnsgrupper, spesielt med tanke på
universell utforming. Vurdering: For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til
enhver tid gjeldende teknisk forskrift.
Gang og sykkelvei - Myke trafikanter:
Nærmeste barnehage og skole er på Løding, ca. 2 km unna.
Ungdomsrådet mener det skal være godt tilgjengelig for elever på Løding skole å ta del i
aktivitetstilbudet som er i området på ettermiddagstid/helgernokka feil i setninga.
Det er ikke egne gang- og sykkelveier eller fortau hverken langs Fv583 eller Fv 17. Den interne veien
gjennom området egner seg som gang- og sykkelvei, og vi ønsker disse utviklet. Vi ønsker etablert
gang og sykkelvei fra Tverlandet sentrum til aktivitetsparken.
Vurdering: Tas til orientering. Etablering av nye veier kan ikke løses ikke i planforslaget
Kollektiv transport:
Buss rute 200 kjører Fv 17. Rute 200 går fire ganger pr. dag, lørdager og søndager to ganger
pr. dag. Busstilbudet må reise mye hyppigere skal ungdommer ta i bruk aktivitetsparken, og
være uavhengig foresatte.
Vurdering: Tas til orientering. Etablering av nye busstilbud kan ikke løses i planforslaget
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Ronny Leithe
Ser positivt på dette, og ønsker lykke til
Vurdering: Tas til orientering.
Tverlandet kommunedelsutvalg
Ingen merknader
Vurdering: Tas til orientering.
DSB
Ingen merknader
Vurdering: Tas til orientering.
Nordland Fylkeskommune
Fylkeskommunen gjennomførte en mindre arkeologisk registrering høsten 2017, uten å påvise
fredete eller andre verneverdige kulturminner innenfor planområdet. Alle kulturminner er imidlertid
ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter
kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.
Vurdering: Tas til orientering.
Sametinget
Vi viser til deres brev av 12.03.2019 og til vårt brev av 31.08.2017 etter befaring på stedet.
Befaringen ga ingen funn, og 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 dispensasjonssøknaden.
Vurdering: Tas til orientering.
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplanen, da det ikke er inntatt i bestemmelser om
driftstider og andre avbøtende tiltak som setter rammer for aktiviteten i området. Fylkesmannen vil
vurdere å frafalle innsigelsen dersom reguleringsbestemmelsene blir supplert med følgende punkter:
Bestemmelser om at driftsperioden for aktivitetsområdene øst for Rv 17 skal være fra mai til oktober
Vurdering: Det er tatt inn bestemmelser om at driftsperioden for aktivitetsområdene øst for Rv 17
skal være fra mai til oktober. Bestemmelsene åpner for unntak fra hovedregelen i samråd med
reindriftsnæringen. Hovedregelen er at driftsperioden begrenses til månedene f.o.m. mai t.o.m.
oktober av hensyn til reindrift. Etter avtale med reindriftsnæringen kan driftsperioden utvides fra og
med april til og med oktober. Avtalen må være skriftlig.
Bestemmelser som begrenser driftstiden (åpningsdager/-tider) og maksimalt tillatt antall
kjøretøy i samtidig aktivitet på banen.
Vurdering. Bestemmelser som begrenser driftstiden (åpningsdager/-tider) og maksimalt tillatt antall
kjøretøy i samtidig aktivitet på banen er ivaretatt i bestemmelsene.
Bestemmelsene som tar inn anbefalte støygrenser for motorsportbaner ved etablering av nye
motorsportbaner i kap. 7.6.4, Tabell 27 i M-128 Veileder til retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging.
Vurdering: Bestemmelser som tar inn anbefalte støygrenser er utarbeidet.
Bestemmelser for den tverrgående veien som fastsetter at det ikke skal etableres gjerder eller
rekkverk, samt at denne ikke skal vinter brøytes
Vurdering: Det er utformet bestemmelser som ivareta gjerder og rekkverk.
Bestemmelse om forbud mot vinterbrøyting tas ikke med fordi bestemmelsen vil hindre skogsdriften.
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Følgende nye bestemmelse vil ivareta hensynet til reindriften: Veien kan brøytes i forbindelse med
skogsdrift. Brøytingen må utføres slik at brøyteskavler ikke er til hinder for reindriftsnæringen.
I beregningene er det f.eks. ikke lagt opp til aktivitet på søndager. Vi antar likevel at det er aktuelt
med aktivitet et begrenset antall søndager i sesongen.
Vurdering: Bestemmelser om åpningstider og maksimalt antall kjøretøy er utarbeidet. Det er
utformet bestemmelse om bruk av gokartbanen på søndager.
Det framgår forøvrig ikke om gokartbanen også skal være tilgjengelig for publikum til
fornøyelseskjøring.
Vurdering: Forslagstiller har bekreftet at fornøyelseskjøring for publikum vil bare kunne skje gjennom
en organisert klubb eller bedrift.
Kommunen bør også vurdere å stille krav til opprydding rundt klatreparken ved vinterstengning, slik
at det er mulig å flytte med rein gjennom området fra november til april. Dette inkluderer at lavvoer,
hengebruer og andre midlertidige installasjoner tas ned og ryddes bort, slik at området framstår
mest mulig likt dagens situasjon når rein eventuelt skal trekke eller flyttes gjennom området.
Vurdering: Det er utformet bestemmelse med krav om opprydding.
Fylkesmannen uttaler 23.1.2020 at forslaget til reguleringsbestemmelser revidert 27.11.2019
imøtekommer innsigelsen fremmet med bakgrunn i at planforslaget ikke ivaretok støy i tilstrekkelig
grad, i samsvar med intensjonene i T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging. Forslaget til reviderte reguleringsbestemmelser imøtekommer også innsigelsen
fremmet av hensyn til manglende juridisk binding av avbøtende tiltak for reindriftsinteressene i
området. Hvis planforslaget blir vedtatt med forslaget til reguleringsbestemmelser revidert
27.11.2019 vil grunnlaget for innsigelsen ikke lenger være til stede. Planen kan da egen godkjennes.
Statens vegvesen
Trafikkforhold:
Vegvesenet er enig i atalt. 0 med atkomst fra rv. 80 og fv. 583 (Naurstadveien), kan iverksettes uten
at det gjøres tiltak i krysset rv. 80/fv. 583 og at krysset mellom privat veg og fv. 583 har akseptabel
frisikt. Når det gjelder vurderingen av konsekvenser av nytt T-kryss på fv. 17, mener vi planen er noe
mangelfull.
Generelt om etablering av nytt kryss på fv. 17:
Vi mener at hensynet til framkommelighet og trafikksikkerhet for nærings- og persontransport langs
fv. 17, må vektlegges høyere enn behovet for en kort og attraktiv atkomst fra offentlig vegnett til det
planlagte aktivitetsområdet. Dette er begrunnet i 2 punkt nedenfor. Etter vårt syn er det svært
uheldig at det etter så kort tid med ny veg lages kryss her, selv om tekniske krav som stoppsikt, er
oppfylt der krysset er plassert i planen. Dersom utbygging og bruk av aktivitetsområdet på et senere
tidspunkt tilsier at det er tungtveiende grunner for å anlegge et kryss på fv. 17, kan dette reguleres
inn ved en planendring.
Vurdering: Det er viktig at det blir tilrettelagt for adkomst til anlegget fra FV17. Det er også viktig å
tilrettelegge slik at også nabokommunene mot sør kan bruke anleggene og RV 17 vil være en viktig
transportåre også til aktivitetsparken.
Framkommelighet/trafikksikkerhet og fare for viltpåkjørsel:
Framkommelighet og trafikksikkerhet på fv. 17 vil bli redusert mellom de 2 tunnelene med et nytt Tkryss her. Distansen mellom de 2 tunnelene er om lag 1.2 km.
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Det var stort fokus på fare for viltpåkjørsler da ny fv. 17 ble planlagt over Tverlandshalvøya. Trasé,
driftsavkjørsler, tilpasning av terreng og ledegjerder, samt tilrettelagte viltkryssingspunkt ble nøye
planlagt for å hindre viltpåkjørsler.
Statistikken viser at det likevel har vært 8 elgpåkjørsler i perioden januar 2010 - januar 2019, på
strekningen mellom tunnelene. Vi ser det som svært uheldig å etablere et kryss med økt trafikal
aktivitet på denne strekningen, som gjør situasjonen mer uoversiktlig og som kan gi økt fare for
ulykker ved elgpåkjørsel.
Vurdering: Det er ikke sannsynliggjort at krysset vil medføre flere elgpåkjørsler, det er like sannsynlig
at økt bruk av området medfører at elgen trekker noe bort fra krysset.
Løsninger for kollektivtransport og gang/sykkel:
Intensjonen med planen er aktivitetstilbud til ulike aldersgrupper, deriblant barn og ungdom, som vil
ha behov for kollektivtilbud eller at de får mulighet til å gå eller sykle til området. Atkomst til
aktivitetsområdet ved gåing og sykling, samt med buss må skje fra andre veger enn fra fv. 17. Det vil
ikke være aktuelt å tilrettelegge for bussholdeplass på fv. 17 i tilknytning til foreslått nytt kryss. I dag
er det rutebuss fra Bodø til Saltstraumen via Tverlandsveien med rute 300 og via fv. 17 med rute 200.
Rute 300 vil derfor være et aktuelt tilbud for å komme seg til det nye aktivitetsområdet, men da med
tilrettelegging for gang/sykkel gjennom Ilstadområdet fra Tverlandsveien. Gåing og sykling langs
Tverlandsveien fra boligområdene på Tverlandet/Løding kan anbefales fordi det er beskjedent med
biltrafikk her. Vi er ikke enig i at det skal planlegges et T-kryss der man ikke kan svinge til venstre ut
fra planområdet og sørover langs fv. 17. Minimumskravene til stoppsikt er oppfylt i begge retninger
og dermed er det ingen grunn til at det ikke skal være lov å svinge til venstre inn på fv. 17 mot sør.
Vurdering: Tas til etterretning, det kan tilrettelegges for venstre sving hvis det er ønskelig.
Planfaglige merknader som må rettes i planen:
Endring i rekkefølgebestemmelse – § 6.4 offentlige trafikkområder. Planen er ikke entydig når det
gjelder rekkefølgekrav for når offentlige trafikkområder som inngår i planen, skal være opparbeidet.
Planbeskrivelsen og bestemmelsene beskriver motstridende løsninger. Etter samråd med Boarch
Arkitekter v/Gisle Jakhelln (tlf. 9. mai 2019), foreslår forslagsstiller at det stilles rekkefølgekrav om at
krysset på fv. 17 kan etableres, når hotellet blir bygd og krysset må da ferdigstilles før det gis
brukstillatelse for hotellet. Dette kan vi være enig i.
Ny rekkefølgebestemmelse - krav til gjennomføringsavtale: Før nytt kryss på fv. 17 kan bygges, må
det inngås en gjennomføringsavtale mellom Nordland fylkeskommune og utbygger. En
gjennomføringsavtale skal sikre at detaljplanlegging og bygging av krysset skjer i henhold til
gjeldende standarder, regler og krav. Avtalen vil også gi oversikt over kontaktpersoner og hvem som
har ansvar for hva i forbindelse med bygging og overtakelse av ferdig anlegg. Vurdering: Ny
rekkefølgebestemmelse er utarbeidet. (Bestemmelse 6.4)
Uavhengig av nytt T-kryss må følgende rettes opp i planen:
Ny rekkefølgebestemmelse - stenging av driftsavkjørsel. Det må tas inn i bestemmelsene at
eksisterende driftsavkjørsel, som ligger der krysset er regulert inn, må stenges når det gis
igangsettingstillatelse for gjennomføring av tiltakene i planen.
Vurdering: Ny rekkefølgebestemmelse er utarbeidet. (Bestemmelse 6.3)
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Ny rekkefølgebestemmelse – sikringstiltak på bru fv. 17 over SV1/SV2. Like nord for Vethaugtunnelen
ligger fv. 17 i bru. Brua ble anlagt for å gi tilbud om driftsveg for golfbanen på Ilstad, samt at den
skulle fungere som viltpassasje. Det er planlagt internveg SV1/SV2 i planen.
Det må stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at rekkverket på brua på fv. 17 må
utbedres/sikres for å hindre nedfall/snøbrøyting fra brua, før opparbeidelse og bruk av SV1 og SV2.
Vurdering: Ny rekkefølgebestemmelse er utarbeidet. (Bestemmelse 6.4)
Manglende byggegrense i plankartet. Planen er ikke entydig når det gjelder byggegrense. I
bestemmelsene § 3.9 står det: «Der det ikke er inntegnet byggegrense, sammenfaller byggegrense
og formålsgrense.» På plankartet er det lagt inn byggegrense på 50 meter langs østsiden av fv. 17,
mens det på vestsiden er markert byggegrense som avgrenser 3 areal som vi oppfatter er områder
der hotell og hytter kan bygges. I området avsatt til BH kan det etter ordlyden i § 3.9 bygges helt
inntil fv. 17 i formålsgrensen mellom BH (hotell/overnatting) og vegformål. Dette er en planfaglig
mangel og må rettes opp i planen. Det må reguleres byggegrense på 50 meter langs fv. 17 hele vegen
også på vestsiden og § 3.9 må tas ut av reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår at det reguleres LNFR i
sonen mellom vegen og byggegrensen.
Vurdering: Det er regulert inn LNFR mellom vegen og formål BH
Regulere inn voll i kartet og ny rekkefølgebestemmelse - skjerming mot støy/distraksjon: I kap.
6.3.2.1 står det: Gokartbanen senkes noe ned i terrenget og anlegges med nødvendige støyvoller i
h.h.t. støyrapport. Støyvoll er ikke omtalt i planbeskrivelsen eller bestemmelsene. Vi ber om at det
stilles krav til bygging av voll med en høyde på f.eks. 2 meter over bakkenivå i god avstand til vegen,
mellom motorsportanlegget BMA og fv. 17.
Terrenget her er flatt og vi ser en potensiell fare for kryssende fotgjengere fra hytte- og hotellsiden
og over til motorsportanlegget over fv. 17, siden internveien under brua på fv. 17 vil oppleves som en
omveg. Etablering av voll langs fv. 17 på østsiden vil skjerme trafikken på fv. 17 mot distraksjon fra
motorsportbanen og den kan forhindre uønsket fotgjengerkryssing over fv. 17. Voll langs fv. 17 bør
plasseres inn i plankartet og krav til etablering av voll før motorsportanlegget tas i bruk, må inn i
rekkefølgebestemmelsene. Plassering av vollen skal godkjennes av Statens vegvesen.
Vurdering: Rekkefølgebestemmelsene suppleres om at ved søknad om rammetillatelse skal visuell
skjerming av gokartbanen mot Fv 17 være avklart med eier av veien.
Regulere snuhammer foran bom på privat veg: Det omtales at privat veg skal stenges med bom for å
hindre uønsket ferdsel inn i området. Når det bygges et kryss mellom offentlig veg og privat veg, må
det være mulig å snu hvis man som ukjent tar av fra offentlig veg og møter en bom. Det vil si at det
må bygges snuhammer mellom krysset og bommen, slik at trafikk som ledes inn i krysset har
mulighet til å snu uten å måtte rygge ut på hovedvegen. Det må derfor reguleres inn snuhammer i
plankartet.
Vurdering: Snuhammer er regulert inn i kartet
Arne Jakobsen og Trygve Bent Johansen.
Felles uttalelse for gnr. 73 bnr. 18 og 19. Ønsker ikke denne type anlegg som nabo med tanke på støy
og forurensing til vann og luft. «Anlegget vil representere en barriere mellom det som i dag er et
sammenhengende flott turområde mellom Løding, Vågan, Naurstad, Godøynes og Skålbones. Den
planlagte aktiviteten vil etter vår oppfatning forringe dagens opplevelse av og kunne ferdes i et
uberørt turområde. Arealet inngår som en viktig del av oppvekstområdet for en betydelig elgstamme
i området. Et slikt inngrep må naturligvis ha negative konsekvenser for elgens oppvekstmiljø.»
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Vurdering: Restriksjoner for når driften av anleggene kan foregå er tatt inn i planbestemmelsene.
Dette bidrar til at det blir mindre konflikt mellom friluftslivet og annen bruk av området.
Planforslagets aktiviteter innen området har vært diskutert i to møter med Viltnemda, Bodø
kommune, 16.08.2017 og 10.01.2018. For opprettholdelse av en korridor for elgtrekk i Vågsbotn og
for å gi mer ro til elgen er disponeringen innen planområdet endret. Dette ble presentert i møtet
10.01.2018 hvor Viltnemnda uttrykte en positiv holdning til endringene.
Arnfinn Julian Olsen.
Johansen mener det blir helt feil i forhold til overordnede målsettinger om naturbasert og
miljøvennlig landbruk og næringer, at 300 dekar verdifull skog, beite- og myrområder skal kunne
omdisponeres til motorsportanlegg, hotell og fritidsanlegg på bekostning av landbruk og derved også
utgå som oppvekst og beiteområde for elg og som verdifullt beiteareal for reinen spesielt vinterstid.
Dagens naturbaserte friluftsliv allmenheten utøver i området, vil også forringes kraftig.
Tverlandsmarka og Naurstadmarka er attraktive områder for det tradisjonelle friluftslivet slik det
ligger i dag. Veien over mot Naurstadveien bør stenges for biltrafikk med bom like øst for
parkeringsplass SPP7 og klatreanlegget BAI 1 med parkeringsplass SPP 11 må sløyfes. Derved vil skogog li områdene med høyder på begge sider av veien fra bommen og østover, fortsatt kunne være
kalvings område for elgen og hvile og beiteområde slik det er i dag. Motorkjøretøy må kun tillates
nyttet for transport i landbruksnæring eller for uttransport av felt elg under elgjakten.
Vurdering: Det er i planforslaget tatt hensyn til friluftsliv, reindriftsnæringen og til nyttetrafikk. I
forhold til friluftsliv så vil de planlagte aktivitetene medføre at området blir mere attraktivt på grunn
av tilrettelegging for sykling og andre aktiviteter.
Egil Revhaug.
Egil Revhaug mener at Tverlandsmarka og Naurstadmarka er attraktive områder for det tradisjonelle
friluftslivet slik det ligger i dag. Etter hvert som tettbebyggelsen på Tverlandet strekker seg sørover
mot Ersvika og østover mot Naurstadveien, vil Naurstad- og Ilstadmarka bli «nærmarka» til denne
bebyggelsen.
Vurdering: Området som beskrives er avsatt til LNFR og det er ikke planlagt bebyggelse i området
mot Ilstad aktivtetspark.
Det vil da være ekstra uheldig at det store sammenhengende og mest fredelige utmarks- og
skogområdet på Tverlandshalvøya nå hver dag gjennom årets 7 vår-, sommer- og høstmåneder skal
tilføres støy og forstyrrelser ved daglig motorisert kjøring med ATV, trial og off-road biler på
terrengstiene og intensiv motorsportaktivitet på de planlagte banene aktivitetsparken innbefatter.
Vurdering: Det er i planforslaget tatt hensyn til friluftsliv, reindriftsnæringen og til nyttetrafikk. I
forhold til friluftsliv så vil de planlagte aktivitetene medføre at området blir mere attraktivt på grunn
av tilrettelegging for sykling og andre aktiviteter. Motorsporten er i endring og elektrisk motorsport
er i sterk fremgang slik at forbrenningsmotorene vil bli faset ut i løpet av kort tid.
Anleggsveien over mot Naurstadveien bør stenges for biltrafikk med bom like øst for parkeringsplass
SPP7 og klatreanlegget BAI 1 med parkeringsplass SPP 11 må sløyfes. Området her og Sørbotnlia er
veldig viktige oppholds - og beiteområder for elgen og skogsfugl. Ved å stenge vegstrekningen øst for
parkeringsplass SPP7, vil skog og liområdene med høyder på begge sider av veien fra bommen og
østover, fortsatt kunne gi kalvingsro for elgkuene i mai/juni og forbli et viktig hvile- og beiteområde
slik det fungerer i dag.
Vurdering: Det er skal settes opp bommer slik at veien kan stenges ved behov.
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I reguleringsplanforslaget forutsettes det at det i LF LNFR friluftsformål 1-5 kan utbygger legge til
rette for Offroad kjøring og områder for midlertidige lavvo-anlegg.
En slik frihet for utbygger innebærer at presset på dyrelivet blir mye større enn de inntegnede
planlagte etableringene gir inntrykk av. De fleste stier og tråkk er etter elg og rein i deres viktigste
beite- og oppholdsområder. Ved at disse tilrettelegges for terrengsykling og offroadaktivitet presses
dyrene selvsagt bort fra disse områdene også. Jeg mener at alle etableringer for terrengsykling, trial
og offroad må synliggjøres i reguleringsplanen og godkjennes. Det samme også for klatring/buldring.
I planforslaget er trekkveier omtalt, men elgens beiteområder og oppholdsområder er knapt nok
nevnt. Disse viktige områdene burde også vært synligjort i planen og beskrevet hvilke konsekvenser
de ulike etableringer indirekte ville få på disse. Revhaug mener at Naturmangfoldsloven kapittel II om
bærekraft ikke er ivaretatt i forhold til elgen i området. I forslaget til reguleringsbestemmelsene for
Detaljplanen for Ilstad Aktivitetspark må pkt. 4.3.2 Friluftformål (LF LNFR 1-5) endres. Som foran
nevnt kan det «frisleppet» som foreslått ordlyd i 1. og 2. avsnitt innebærer ikke bli stående. Jeg ser
helst at hele planen forkastes jfr. tidligere uttalelse 17.9.2017.
Vurdering: Forholdet til naturmangfold er tilfredsstillende vurdert i KU. Planforslagets aktiviteter
innen området har vært diskutert i to møter med Viltnemda, Bodø kommune, 16.08.2017 og
10.01.2018. For opprettholdelse av en korridor for elgtrekk i Vågsbotn og for å gi mer ro til elgen er
disponeringen innen planområdet endret. Dette ble presentert i møtet 10.01.2018 hvor Viltnemnda
uttrykte en positiv holdning til endringene.
Trine Marie Engmark
Orienterer om nye eiere på Ilstad gården.
Vurdering: Tas til etterretning
i

Økosystemtjenester er et samlebegrep for alle de grunnleggende goder og tjenester vi kan høste fra naturen. Begrepet er
utviklet for å forstå sammenheng mellom tilstand i økosystemer og menneskelig velferd, og herunder være et redskap for å
beregne den økonomiske verdien av naturen og dens tjenester. Økosystemtjeneste som et begrep er særlig brukt innen
naturforvaltning.
Økosystemtjenestene deles gjerne inn i fire kategorier:
1.
2.
3.
4.

Forsyningstjenester (mat, ferskvann, fisk, vilt, bær osv.)
Reguleringstjenester (f.eks. flom og erosjonsbeskyttelse, klimaregulering, kontroll av sykdomsfremkallende
organismer)
Støttende tjenester (f.eks. danning av jordsmonn, primærproduksjon, habitat for biomangfold)
Kulturelle tjenester (f.eks. friluftsliv, estetikk, religion)

Bystyrets vedtak 11.6.2020.
Bodø bystyre vedtar detaljregulering av Ilstad Aktivitetspark slik den vist på plankart datert
11.01.2019 med plan ID 2017007 og tilhørende bestemmelser datert 28.4.2020 og planbeskrivelse
datert 28.4.2020. Bestemmelsene oppdateres med følgende tilføyinger:
Veier, stier, parkering o.l. skal, så langt det lar seg gjøre, anlegges ved bruk av stedlige masser fra
planområdet. Anleggsmaskiner skal dekontamineres for ”blindpassasjerer” før de sendes inn i
området. Inngrep i Kvitbergmyran og Stormyra skal skje uten drenerende effekt som endrer på de
naturlige vannstandsnivåene.
Bestemmelsene er revidert som vedtatt i bystyret.
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