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1 Høringen
1.1 Planprosessen
Forslag til detaljregulering for rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv er utarbeidet av Statens

vegvesen i samarbeid med Bodø kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens §3-7.
Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til
politisk vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for separate løsninger for gående og
syklende, samt gode løsninger for prioritering av kollektivtrafikken.

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til ikke å utløse krav om
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 annonsert i Avisa

Nordland den 17.10.2018.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til sektormyndigheter samt

grunneiere og andre berørte.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 20.12.201931.01.2020 på følgende steder:
•
•
•
•

Bodø kommune Rådhus, Kongens gate 23, 8006 Bodø

Stormen Bibliotek

Statens vegvesen Region nord, Dreyfushammarn 31/33, 8002 Bodø

Internett: www.vegvesen.no/bypakkebodo

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland. Grunneiere og

rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på
høring til sektormyndigheter.

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 9 merknader. Fra

sektormyndigheter/offentlige instanser kom 4 merknader og 5 fem merknader fra private

aktører:

Offentlige aktører:
•
•
•
•

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Fylkesmannen i Nordland

Bane NOR

Nordland fylkeskommune

Private grunneiere/aktører:
•
•
•
•
•

Geir Tveide

Jørgen Holand
Johnny Jensen

Stein Olsen

Ole Henrik Nedregaard
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Statens vegvesen har vurdert innkomne merknader, og på bakgrunn av dette foretatt noen
mindre justeringer av planforslaget, se kap. 3.

Planforslaget sendes nå til kommunen til politisk behandling og endelig vedtak.
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2 Merknader mottatt etter høring og offentlig ettersyn
Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 4 merknader fra

sektormyndigheter/offentlige instanser og 5 merknader fra private aktører.
I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne merknader. Det er skrevet et sammendrag
av alle merknadene etterfulgt av Statens vegvesen sine kommentarer til disse.
Merknadene er vedlagt i sin helhet bakerst i dette heftet.

2.1 Merknader fra sektormyndigheter/offentlige aktører
2.1.1 Merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring

av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn
til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. NVE prioriterer å gi innspill

og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner med store
utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer NVE å gi uttalelser til

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår
av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der
NVE ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker

bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE
gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn

til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og

dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Kommentar Statens vegvesen:

Det tas til orientering at NVE ikke har noen merknader til planforslaget.

2.1.2 Merknad fra fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen er positiv til målsettingene for planforslaget som bl.a. tar sikte på å legge til
rette for separate og løsninger for gående og syklende, trafikksikre løsninger for myke
trafikanter som skal krysse riksvegen, samt gode løsninger for kollektivtrafikken.
Støyfaglig uttalelse

Fylkesmannen er enig med Statens vegvesen at planforslaget vil kunne defineres som et
miljø- og sikkerhetstiltak, jf T-1442/2016. Her fremkommer av pkt 3.2.2 Miljø- og

sikkerhetstiltak (se definisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende
virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av
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støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større
saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød sone.

Forslaget til planbestemmelser § 2.7 Støy viser likevel til T-1442 (retningslinje for

behandling av støy i arealplanlegging og det settes krav om at boliger skal dokumenteres å
oppnå innendørs støynivå iht. NS 8175, klasse C som tilsvarer 30 LpA, eq, 24h (dB). Maks
støynivå for uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk er 55 dB Lden.

Planområdet omfatter også boligene mellom Gamle Riksveg, rv80 og gang- og sykkelvegen

ved Bodin kirkegård. Støysonekart for fremtidig situasjon viser at disse boligene ligger i gul

støysone og de fleste har fasade mot nord som ligger i rød støysone. Disse boligene vil ikke

kunne tilfredsstille kravene til støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Krav til

innendørs støynivå på 30 LpA, eq, 24h (dB) vil kunne oppnås med fasadetiltak på boliger der
dette er nødvendig for å tilfredsstille planbestemmelsens krav til innendørs støynivå.
I utgangspunktet vil bestemmelsen omfatte alle berørte boliger i støysonene langs
strekningen.

Det er etter det vi forstår av planbeskrivelsen ikke vegvesenets intensjon å gjennomføre
fasadetiltak på berørte boliger. Det er ikke knyttet rekkefølgebestemmelser til
gjennomføringen av fasadetiltak.

Oppfølgingen av bestemmelsen medfører usikkerhet om hva som faktisk planlegges av
støyreduserende tiltak. Det fremstår uheldig og lite hensiktsmessig å fastsette

reguleringsbestemmelser som utbygger ikke har planlagt å følge opp. Kostnader forbundet

med støyisolering vil også være betydelig og vil eventuelt kunne stanse/forsinke prosjektet.
Med bakgrunn i at store deler av trafikken nå går gjennom Bodøtunnelen er støynivået på

strekningen redusert. Det vil likevel være en betydelig trafikkmengde på strekningen. I vårt
innspill ved oppstart av planarbeidet påpekte vi at dersom eksisterende støyskjermer

berøres, må det sikres med rekkefølgebestemmelser at disse erstattes, slik at berørte boliger
ikke får økte støynivåer som følge av gjennomføringen av planen.

Dette er fulgt opp i vegvesenet sin behandling av innspill til varsling av planoppstart og i

planbeskrivelsen. Her nevnes blant annet at støyskjermer som tas midlertidig ned i
forbindelse med anleggsarbeid skal reetableres.

Støyskjermer er tegnet inn i plankartene og er også angitt på støysonekartene for fremtidig

støysituasjon. Det er likevel ikke tatt inn rekkefølgebestemmelser eller på annen måte sikret
i planbestemmelsene at støyskjerming som berøres av anleggsarbeidene mv. reetableres.
Vi antar at dette beror på en inkurie, og legger til grunn at det blir rettet opp før
planforslaget vedtas.

Kommentar Statens vegvesen:

I forbindelse med prosjektering gjøres det en nærmere kostnadsvurdering hva det ville koste
med eventuelle konkrete støytiltak. Det vil bidra til å få et helhetlig bilde når en skal sette
kostnader for eventuelle støytiltak i forhold til prosjektets totale kostnadsramme.
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Fylkesmannen har oppfattet det rett at det på bakgrunn av at prosjektet er definert som

miljø- og trafikksikkerhetstiltak ikke skal gjennomføres fasadetiltak. Etter at Bodøtunellen

har blitt åpnet ble både trafikkmengden og -støy redusert på trefeltsvegen.

Med tanke på støyskjerming skal kun eksisterende støyskjermer reetableres. Ved nye

veganlegg i uberørt terreng er en rekkefølgebestemmelse, som sier at støyskjermer skal

være etablert før vegen frigis for trafikken, hensiktsmessig. Utfordringen med rv. 80 er at
trafikken i anleggsperioden vil gå som vanlig slik at en rekkefølgebestemmelse har liten

effekt. Men det tas med en bestemmelse som sikrer at støyskjermer reetableres så snart det

er praktisk mulig.

2.1.3 Merknad fra Bane NOR
Nordlandsbanen går nord for Rv. 80, og eksisterende riksveg og jernbane ligger parallelt og i
nærføring i den østlige del av planområdet. Bane NOR konstaterer at gang- og sykkelveg

skal opparbeides på motsatt side av rv. 80 sett i forhold til jernbanen.
Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader:

1) Det minnes om at det innenfor en avstand på 30 meter fra nærmeste jernbanespors
midtlinje ikke kan utføres tiltak som bygging, anlegg eller annen installasjon,

utgraving eller oppfylling, uten tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10. Loven
angir også at Bane NOR kan fastsette vilkår for tillatelse til tiltak innenfor 30 meter

fra sporet. I henhold til plankartet vil ny gang- og sykkelveg med tilhørende endring
av eksisterende veg samt bussholdeplasser på strekningen med nærføring med

jernbanen øst i planområdet, ligge nærmere jernbanen enn 30 meter. Opparbeiding
av disse må derfor omsøkes etter jernbanelovens § 10. Ved behandling av søknad

etter jernbanelovens § 10 kan Bane NOR stille krav til tiltaket som ivaretar jernbanens
behov og sikkerhet.

2) Reguleringen innebærer en bruksendring av eksisterende riksveg til en ny situasjon

som vil være mer tilrettelagt for gående og syklende. Vi er bekymret for at endringen,
som gjør området som helhet mer fotgjengervennlig, kan representere en fare for økt
ferdsel også nær jernbanen i området hvor riksvegen og jernbanen ligger nær

hverandre. Økt ferdsel nær jernbanesporet vil øke risikoen for alvorlige ulykker. Det
er i dag et gjerde mellom riksvegen og jernbanen, men dette er til dels i dårlig
forfatning. Vi gjør oppmerksom på at vi i vår behandling av tiltaket etter

jernbanelovens § 10 vil legge vekt på om det bør kreves utbedring av eksisterende
gjerde eller etablering av nytt gjerde mellom veg og bane.

3) Bane NOR ber også om at bestemmelsene tilknyttet arealformål Annen veggrunn grøntareal o_SVG1 og o_SVG3 endres til også å tillate at tekniske installasjoner
tilknyttet jernbane kan etableres innenfor arealformålet.

4) Vi forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke vil føre til endret

områdestabilitet, eller endrede dreneringsveier som kan føre økt mengde overvann

mot jernbanens anlegg og stikkrenner. Vi viser til krav i plan- og bygningsloven § 28

- 1 og TEK17 kap. 7. V i forutsetter også at anleggsperioden ikke vil forstyrre

jernbanens drift.
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5) Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om
disse finnes vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i vårt
tekniske regelverk. Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet.

6) Bane NOR som grunneier har følgende merknader: Eiendomsgrensen mot Bane NORs
eiendom er ikke innmålt, og er derfor noe unøyaktig. Ved endelig oppmåling vil det
skje et grunnerverv, og nye grenser vil bli i tråd med reguleringsplanen.
Kommentar Statens vegvesen:
1) Dette tas til orientering. I forbindelse med prosjekteringen vil Statens vegvesen

komme i dialog med Bane NOR for å ordne nødvendige tillatelser etter jernbaneloven.

2) Tilrettelegging for gående og syklende er et nasjonalt mål som er nedfelt i NTP og for
å oppnå definerte miljømål deriblant å redusere klimagassutslippet. Målet er å få
flere til å sykle og å gå. Ved å bygge om dagens trefeltsveg til en tofeltsveg med

sykkelveg og fortau separeres disse to trafikantgrupper. All ferdsel av myke

trafikanter vil da fortsatt pågår på sørsiden av rv. 80, dvs. på motsatt siden der

jernbanesporet ligger. Det finnes ingen naturlige målpunkt på nordsiden av rv. 80

som tilsier at gående skulle krysse riksvegen. Statens vegvesen ser ikke noen fare for
økt ferdsel av myke trafikanter i nærheten av sporet.

Dersom det kreves utbedring av eksisterende gjerde vurderer Statens vegvesen dette

som ordinært vedlikeholdstiltak innenfor Bane NOR sitt ansvarsområde. Bane NOR
skriver at eksisterende gjerde er i dårlig forfatning og hensikten med gjerdet er å
forhindre alvorlige ulykker. Uansett om det er mye eller lite ferdsel så bør dette

gjerdet være i en forfatning som gagner dens hensikt, og vedlikeholdstiltak ikke

knyttes opp mot et reguleringsplanarbeid.

3) Jfr. kommunal- og moderniseringsdepartementet sin reguleringsplanveileder kap.
4.2.2 faller tekniske anlegg inn under formålet annen banegrunn. Når Statens
vegvesen erverver grunn med hjemmel i vedtatt reguleringsplan er det i

utgangspunktet ikke ønskelig med andre interesser enn de som er knyttet til

vegformålet. Det tillates ikke noen tekniske installasjoner knyttet til jernbanen
innenfor områdene o_SVG1 og o_SVG3.

4) Grunnundersøkelsene har vist at det ikke er noen utfordrende grunnforhold i

området. Anleggsarbeidene vil pågår på sørsiden av rv. 80 og ikke komme i berøring
med jernbanesporet. Statens vegvesen skal holde kostnadene for opparbeiding av ny

sykkelveg med fortau lavest mulig. Dette innebærer at det ikke gjøres større tiltak på

dagens kjøreveg samt drenering.

5) Dette tas til orientering.

6) Dette tas til orientering.
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2.1.4 Merknad fra Nordland fylkeskommune
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende
uttalelse.

Forholdet til regional politikk

Så langt fylkeskommunen kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser
slik det blant annet kommer frem i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.
Planfaglig

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at i områder for forretning skal grad av utnytting
alltid fastsettes som bruksareal (BRA). I henhold til regional arealpolitikk kan det ikke

etableres handel/forretningsvirksomhet på mer enn 3000 m2 BRA innenfor området BF1.

Fylkeskommunen ber om at bestemmelse 4.1.2 knyttet til området BF1 tydeliggjøres når det
gjelder tillatt utnytting.

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen
kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både

planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt
plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og

gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg
av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med
foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Nordland fylkeskommune er tilfreds med at
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i

planbestemmelsene. Som regional kulturminnemyndighet er fylkeskommunen også tilfreds
med at den tyske bunkeren i Grønnåsen-krysset ikke blir berørt av reguleringsplanen.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.
Kommentar Statens vegvesen:

Det tas med en presisering i reguleringsbestemmelsene at det ikke skal etableres
handel/forretningsvirksomhet på mer enn 3000 m2 BRA innenfor området BF.
Ellers tas fylkeskommunens merknader til orientering.

2.2 Merknader fra private grunneiere/aktører
2.2.1 Merknad fra Geir Tveide
Geir Tveide kommer med følgende merknader til planforslaget:
•

Hovedlinjene i planen og de hensyn og tiltak som er planlagt er både fremtidsrettede
og tar hensyn både til gående, syklende, bil- og kollektivtrafikk

•

Positivt at det skilles mellom sykkelsti og gangvei for myke trafikanter
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•

At det i flere deler av traseen planlegges støyskjerm og /eller en fysisk skjerming
mellom gang - og sykkelvei og RV-80

•

Iht. planen legges det godt til rette for busslommer med venteskur for
kollektivtrafikk på strategiske steder

•

Ideelt sett skulle det vært planlagt gang- og sykkelbru i krysset ved Stille Dal. Særlig
ut fra at det planlegges å flytte buss-stopp og hensynet til gående og syklende.
Arealmessig bør det være en mulighet for dette, og det vil være den mest

fremtidsrettede løsningen. Sensorer i sykkelfelt for å prioritere «myke trafikanter» vil
være et kompromiss da dette erfaringsvis vil være størst vegbelastning både for

privatbilisme og gående og syklende innenfor samme tidsrom både på morgenen og
på ettermiddagen.

•

I området definert som Toppen bør det vurderes tiltak for å gjøre avkjørsler til/fra

dagens bro bedre. Særlig for syklister er dagens løsning ikke den mest funksjonelle.
Dette gjelder i særlig grad på sørsiden av RV 80.

Som helhet synes jeg det er et godt og gjennomarbeidet planforslag. Det legges opp til en ny

«mal», særlig i god differensiering av gående og syklister som er fremtidsrettet, og som en

også ser i andre norske byer og på kontinentet. At mulighetsrommet, etter åpningen av

Bodøtunellen også blir til å «gamle» RV-80 med et fokus på kollektivtrafikk og gående og

syklende er en riktig utvikling, og at dette forhåpentligvis kan sette en presedens for andre

planprosesser og byutvikling for Bodø som by og kommune.

Kommentar Statens vegvesen:

Statens vegvesen registrer at planarbeidet vurderes som positivt og fremtidsrettet, men at
Tveide foreslår noen endringer på enkelte løsninger.
•

For å kunne bygge planskilt kryss må det oppfylles kriterier knyttet til årsdøgntrafikk

(ÅDT), fartsgrense og trafikkmengden myke trafikanter. I hht. gjeldende vegnormale

er det ikke krav på å bygge planskilt kryss her, samt at det allerede finnes en kulvert
under rv. 80 som sikrer en trafikksikker kryssing av riksvegen. Konstruksjoner som

bruer/overganger m.m. er fordyrende elementer og må kunne økonomisk forsvares.
Ut ifra de økonomiske rammene prosjektet har er det ikke aktuelt å legge opp til en
planskilt kryssing i Stille Dal. En bru/overgang i tillegg til eksisterende kulvert

vurderes dessuten som ulempe da en får tre plan.

I rushtiden vil det være mest trafikk på rv. 80 mellom Hunstadmoen og Bodøelv.

Hensikten med planarbeidet er å legge bedre til rette for myke trafikanter og det er et

mål å øke sykkelandelen til 25 prosent innen 2025 i Bodø kommune. En aktiv

prioritering av syklistene gjennom sensorsystem i bakken er et tiltak for å gjøre det
mer attraktivt å sykle og for å øke sykkelandelen i Bodø.

•

Som nevnt er det kostnadsfordyrende med både nye konstruksjoner og endring av

eksisterende. Dette er ikke noen økonomisk ramme i Bypakke 2/dette prosjektet for

å gjøre noe med dagens fotgjengerbru på toppen. Selv om noen løsninger ikke er helt
optimal lar seg endringer ikke forsvare fra et samfunnsøkonomisk standpunkt.
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2.2.2 Merknad fra Jørgen Holand
Holand har hus ved rv. 80 der eksisterende støyskjerm skal erstattes med ny støyskjerm.
Han ønsker å vite om ny støyskjerm vil ha samme effekt eller om det vil bli mer støy.
Kommentar Statens vegvesen:
Eksisterende støyskjermer vil bli erstattet med ny støyskjerm som oppfyller alle kravene til

støyskjerming etter gjeldende regelverk. Det bemerkes at trafikken allerede er redusert etter
at Bodøtunellen er åpnet. Den totale støybelastningen vil dermed være mindre enn før.

2.2.3 Merknad fra Johnny Jensen
Eiendommene Petter Engens vei 29 (gnr. 40/bnr. 59) og 31 (gnr. 40/bnr. 305) er berørt av

prosjektet. På eiendommene finnes uteboder som er fast i eksisterende støyskjerm.

Støyskjermen danner en av veggene på utebodene. Utfra planforslaget skal eksisterende
støyskjerm rives, for så å sette opp en gjennomsiktig ny skjerm. Grunneieren vil ikke ha

noen gjennomsiktig skjerm under noen omstendigheter. Det bes samtidig om at det blir

hensyntatt at de eksisterende bodene er bygget sammen med støyskjermen som er planlagt

revet.

Kommentar Statens vegvesen:
Planforslaget legger opp til at utebodene skal rives. Dermed er det aktuelt å innløse
utebodene, eller hvis grunneieren ønsker det, å flytte de på eget initiativ.

Hvordan støyskjermene skal se ut er ikke bestemt enda. Utformingen diskuteres i dialog
med grunneiere for å finne gode løsninger som skjermer mot innsyn om ønskelig.

Etter offentlig ettersyn er det gjort en mindre justering av reguleringsformålet fra annen

veggrunn grøntareal til boligformål, slik det er regulert i gjeldende reguleringsplan for Petter
Engens vei. Dermed vil inngrepet på eiendommen bli mindre og ikke ha vesentlige

konsekvenser for utnyttelsesgraden. Arealet som reguleres til boligformål reguleres samtidig
til midlertidig rigg- og anleggsområde. Det betyr at Statens vegvesen ønsker å leie dette

arealet for å kunne gjennomføre anleggsarbeidene. Det vil bli gjennomført en egen prosess
på dette etter at planen er vedtatt.

2.2.4 Merknad fra Stein Olsen
Olsen ber Statens vegvesen om en vurdering hvor vidt det er nødvendig å regulere område

o_SVG2. Området har vært en del av plenen siden 1990 og beplantet siden 1992. Slik Olsen

oppfatter planforslaget blir dette arealet ikke benyttet til noe. Om det er mulig ønsker han at
o_SVG2 tas ut av planen.

Kommentar Statens vegvesen:
Statens vegvesen er grunneier på det området som er foreslått regulert o_SVG2, selv om

Olsen har tatt i bruk området som del av plenen. I reguleringsplanen følger Statens vegvesen
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eksisterende eiendomsgrenser og plenen kan ligge som den er i dag. O_SVG2 tas ikke ut av
planen.

2.2.5 Merknad fra Ole Henrik Nedregaard
Nedregaard er grunneier av eiendommen gnr. 40, bnr. 12 i Ole Jensvolls vei. Eiendommen
ble tidligere delt i to der én del ligger utformet som en kile nord for Ole Jensvolls vei.

Parsellen som er inneklemt mellom Ole Jensvolls vei og rv. 80 er på ca. 1 mål og ønskes
utviklet som boligtomt. Nedregaard fikk i 2019 innvilget avkjøringstillatelse fra Bodø
kommune. Også på vann og avløp er godkjent.

Nedregaard foreslår følgende endringer av planen:
•
•

Jordvollen på begge sider av støyskjermen fjernes.

Ny støyskjerm etableres i rett linje langs riksvegen uten innsnevring mot
eiendommen slik at minst mulig av tomten berøres av utbyggingen.

I dag er nye hus ekstra isolerte, kan leveres med støy-stopp vinduer og kan også leveres

med gjenvinningsanlegg for ventilasjon slik at det fullt ut skal være mulig å sette opp et hus

etter bygningsmessige krav. Når det i tillegg legges betongstein på taket, noe som gir fra 5-

10 dB bedre støyreduksjon, vil huset fremstå som støy- og støvsikkert nok.

Kloakkledningen fra boligen går under Ole Jensvolls vei og vil dermed gå under nyetablert

sykkelsti da denne ledningen går helt til hovedkloakk. Dette avløpet ble reetablert midt på

70-tallet, lenge før planene om Ole Jensvolls vei ble besluttet utført. Siden 2009 har det vært
problemer med tett kloakk med stadig spyling fra Bodø Byteknikk og hvor problemene har

vært i forbindelse med Ole Jensvolls vei. Etter gjentatte henvendelser til Bodø kommune om

å få orden på dette er det kommet tilbakemelding fra kommunen at dette er en privat kloakk
og ikke kommunens ansvar. Dette må ikke skje nå igjen ifm. med den planlagte sykkelveien.
Dersom utbyggingen av ny sykkelveg berører avløpsledningen må denne derfor sikres på en
forsvarlig måte av vegvesenet.

Planforslaget skisserer at det skal gjøres inngrip på eiendom for andre gang og at det stort
sett er på denne eiendommen det avsettes grunn til snøopplag, noe som gjør at tomten
dermed blir verdiløs. Dette oppfattes som urimelig og det bes Statens vegvesen på det
sterkeste om å vurdere saken på nytt.
Kommentar Statens vegvesen:
I samråd med Bodø kommunen som er arealplanmyndighet reguleres omtalte del av

eiendommen gnr. 40, bnr. 12 slik som det er regulert i gjeldende reguleringsplan (rv. 80

parsell Skjæringa-Jensvoll), dvs. parkeringsformål. Da Statens vegvesen er sektormyndighet

og ikke arealplanmyndighet bør Nedregaard avklare dette forholdet med kommunen.

Når det gjelder støyskjermingstiltak så er planarbeidet definert som trafikksikkerhets- og

miljøtiltak. Dette innebærer at det ikke vil bli iverksatt nye støytiltak, men kun reetablering
av eksisterende støyskjermer.
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3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn
Med bakgrunn i innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn og egne
vurderinger, er det gjort følgende mindre endringer og oppdateringer i
reguleringsplanforslaget.

3.1 Reguleringskart
•

På eiendommen gnr. 38/703 er byggegrensen justert slik at garasjen på eiendommen
ligger innenfor byggegrensen.

•

Det er gjort endringer på plankartet som berører følgende eiendommer: gnr. 40/59,
gnr. 40/60, gnr. 40/68, gnr. 40/69, gnr. 40/75, gnr. 40/235 og gnr. 40/305.

Planforslaget som var sendt ut på høring la opp til at deler av disse eiendommene

skulle reguleres til annen veggrunn grøntareal, dvs. arealet i umiddelbartilknytning til
eiendommenes støyskjermer. Dette er ikke lenger nødvendig og arealet bakom

støyskjermene reguleres i tråd med gjeldende reguleringsplaner. For eiendommen

gnr. 40/75 er dette arealbruksformålet forretning/kontor, mens det er boligformål
for de andre eiendommene. Samtidig skal arealet bak støyskjermen reguleres til

midlertidig rigg- og anleggsformål slik at Statens vegvesen har tidsbegrenset tilgang

til arealet for å kunne reetablere eksisterende støyskjermer. Endringene medfører at
eiendomsinngrepene blir mindre for de berørte grunneierne.

3.2 Reguleringsbestemmelser
Reguleringsbestemmelsene er overført til Bodø kommune sin malfil. Og det er gjort følgende

endringer:
•

I reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.2 er det tatt med de reguleringsplaner som blir
berørt av planen for rv. 80 og som delvis blir opphevet.

•

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.7 endres med bakgrunn på at plantiltaket er

definert som trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Ny bestemmelse for støy skal lyde

«Plantiltaket er jfr. T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,
definert som trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Der det i forbindelse med
gjennomføring av plantiltaket er nødvendig å ta ned dagens støyskjerming skal
støyskjermingen reetableres».
Reguleringsbestemmelsene suppleres med følgende rekkefølgebestemmelse som

skal sikre reetablering av eksisterende støyskjermer «Støyskjermer skal være
ferdigstilt så snart som praktisk mulig, og senest før ferdigstillelse av anlegget».
•

For boligområdene B2 og B3 samt blandet formål forretning/kontor videreføres
gjeldende reguleringsbestemmelser fra henholdsvis plan 1176 og 2205:
3.1.1 Boligområde – B1 og B2
12

I området kan det oppføres bolighus i inntil 2 etasjer med tilhørende garasjer.
Der terrenget ligger til rette for det, kan der for 1 etasjes hus tillates innredet
underetasje med bestemmelse i byggeforskriftene. Gesims- og sokkelhøyde

fastsettes av Bodø kommune.

Bodø kommune skal ved behandling av byggemelding påse at bebyggelsen får
en god form og materialbehandling, og det kan kreves at bygninger i samme

felt får en enhetlig og harmonisk utførelse. Gjerders utførelse skal godkjennes
av Bodø kommune.

Husets og garasjens plassering på tomta skal godkjennes av Bodø kommune.
I de områder der utnyttelsen ikke er vist på planen må bygningens grunnflate
inklusiv garasje ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal.
3.1.2 Boligområde - B3

Innen området kan det oppføres bygninger med gesimshøyde begrenset til
6,0 meter (inntil 2 etasjer) med tilhørende garasjer. Der terrenget ligger til
rette for det, kan det for 1 etasjes hus tillates innredet underetasje.

Mønehøyde eller bygningenes største høyde skal ikke være over 9,0 meter.
Høydene måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng

Utnyttelsesgraden er maksimum 30 % BYA for hele byggeområdet samlet.
Biloppstillingsplasser regnes ikke med i BYA.
3.1.3 Blandet formål forretning kontor - BKB

Bebyggelsen forutsettes nyttet til forskjellige former for forretningsvirksomhet
som f.eks. butikk og mindre lager til butikk, kontor og andre

servicefunksjoner. Bodø kommune kan tillate innpasset bolig som har naturlig
tilknytning til virksomheten.

Bygningens grunnflate må ikke overstige 35% av tomtens nettoareal.

Bebyggelsen kan vanligvis oppføres i inntil 2 etasjer. Bodø kommune kan
tillate underetasje i tillegg til dette hvis forholdene naturlig tilsier dette.

Bebyggelsens utforming, avkjørsler, parkering, plassering av lasteramper m.v.
skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet.
•

I reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1.4 tas med følgende bestemmelse:

” I henhold til regional arealpolitikk kan det ikke etableres
handel/forretningsvirksomhet på mer enn 3000 m2 BRA innenfor området BF1»
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Vedlegg: Innkomne merknader
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Statens vegvesen - region nord
Postboks 1403
8002 BODØ
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Saksbehandler:
Anita Andreassen
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NVES generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan
for Rv80 Hunstadmoen-Bodøelv - Bodø kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 09.12.2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan
man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 –
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.


Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Knut Ivar Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Sten D. Bruaas, 75 53 15 53

Uttalelse - forslag til reguleringsplan for rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv
Vi viser til brev datert 09.12.2019 med høring av forslag til detaljregulering rv. 80 Hunstadmoen –
Bodøelv.
Fylkesmannen er positiv til målsettingene for planforslaget som bl.a. tar sikte på å legge til rette for
separate og løsninger for gående og syklende, trafikksikre løsninger for myke trafikanter som skal
krysse riksvegen. samt gode løsninger for kollektivtrafikken.
Støyfaglig uttalelse
Fylkesmannen er enig med Statens vegvesen at planforslaget vil kunne defineres som et miljø- og
sikkerhetstiltak, jf T-1442/2016. Her fremkommer av pkt 3.2.2 Miljø- og sikkerhetstiltak (se
definisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som
hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at
støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød
sone.
Forslaget til planbestemmelser § 2.7 Støy viserlikevel til T-1442 (retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging og det settes krav om at boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå iht.
NS 8175, klasse C som tilsvarer 30 LpA, eq, 24h (dB). Maks støynivå for uteplass og utenfor rom med
støyfølsom bruk er 55 dB Lden.
Planområdet omfatter også boligene mellom Gamle Riksveg, rv80 og gang- og sykkelvegen ved
Bodin kirkegård. Støysonekart for fremtidig situasjon viser at disse boligene ligger i gul støysone og
de fleste har fasade mot nord som ligger i rød støysone. Disse boligene vil ikke kunne tilfredsstille
kravene til støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Krav til innendørs støynivå på 30
LpA, eq, 24h (dB) vil kunne oppnås med fasadetiltak på boliger der dette er nødvendig for å tilfredsstille
planbestemmelsens krav til innendørs støynivå.
I utgangspunktet vil bestemmelsen omfatte alle berørte boliger i støysonene langs strekningen.
Det er etter det vi forstår av planbeskrivelsen ikke vegvesenets intensjon å gjennomføre fasadetiltak
på berørte boliger. Det er ikke knyttet rekkefølgebestemmelser til gjennomføringen av fasadetiltak.

E-postadresse:
fmnopost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Statens Hus
Moloveien 10

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no
Org.nr. 974 764 687

Side: 2/2

Oppfølgingen av bestemmelsen medfører usikkerhet om hva som faktisk planlegges av
støyreduserende tiltak. Det fremstår uheldig og lite hensiktsmessig å fastsette
reguleringsbestemmelser som utbygger ikke har planlagt å følge opp. Kostnader forbundet med
støyisolering vil også være betydelig og vil eventuelt kunne stanse/forsinke prosjektet.
Med bakgrunn i at store deler av trafikken nå går gjennom Bodøtunnelen er støynivået på
strekningen redusert. Det vil likevel være en betydelig trafikkmengde på strekningen. I vårt innspill
ved oppstart av planarbeidet påpekte vi at dersom eksisterende støyskjermer berøres, må det sikres
med rekkefølgebestemmelser at disse erstattes, slik at berørte boliger ikke får økte støynivåer som
følge av gjennomføringen av planen.
Dette er fulgt opp i vegvesenet sin behandling av innspill til varsling av planoppstart og i
planbeskrivelsen. Her nevnes blant annet at støyskjermer som tas midlertidig ned i forbindelse med
anleggsarbeid skal reetableres.
Støyskjermer er tegnet inn i plankartene og er også angitt på støysonekartene for fremtidig
støysituasjon.. Det er likevel ikke tatt inn rekkefølgebestemmelser eller på annen måte sikret i
planbestemmelsene at støyskjerming som berøres av anleggsarbeidene mv. reetableres.
Vi antar at dette beror på en inkurie, og legger til grunn at det blir rettet opp før planforslaget
vedtas.

Med hilsen
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent

Sten D. Bruaas
senioringeniør

Dato: 30.01.2020
Saksref: 201809768-5
Deres ref.: 18/98778-24
Side: 1 / 2

Statens vegvesen region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Vår saksbehandler: Britt Jorid Børset Foss
Telefon:
Mobil:
E-post: britt.jorid.borset.foss@banenor.no

Bodø kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Rv. 80 Hunstadmoen Bodøelv
Vi viser til brev mottatt 13.12.2019 vedrørende ovennevnte.
Nordlandsbanen går nord for Rv. 80, og eksisterende riksveg og jernbane ligger parallelt og i
nærføring i den østlige del av planområdet. Vi konstaterer at gang- og sykkelveg skal opparbeides
på motsatt side av Rv. 80 sett i forhold til jernbanen.
Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader:
Vi minner om at det innenfor en avstand på 30 meter fra nærmeste jernbanespors midtlinje ikke
kan utføres tiltak som bygging, anlegg eller annen installasjon, utgraving eller oppfylling, uten
tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10. Loven angir også at Bane NOR kan fastsette vilkår
for tillatelse til tiltak innenfor 30 meter fra sporet. I henhold til plankartet vil ny gang- og sykkelveg
med tilhørende endring av eksisterende veg samt bussholdeplasser på strekningen med nærføring
med jernbanen øst i planområdet, ligge nærmere jernbanen enn 30 meter. Opparbeiding av disse
må derfor omsøkes etter jernbanelovens § 10. Ved behandling av søknad etter jernbanelovens §
10 kan Bane NOR stille krav til tiltaket som ivaretar jernbanens behov og sikkerhet.
Reguleringen innebærer en bruksendring av eksisterende riksveg til en ny situasjon som vil være
mer tilrettelagt for gående og syklende. Vi er bekymret for at endringen, som gjør området som
helhet mer fotgjengervennlig, kan representere en fare for økt ferdsel også nær jernbanen i
området hvor riksvegen og jernbanen ligger nær hverandre. Økt ferdsel nær jernbanesporet vil øke
risikoen for alvorlige ulykker. Det er i dag et gjerde mellom riksvegen og jernbanen, men dette er til
dels i dårlig forfatning. Vi gjør oppmerksom på at vi i vår behandling av tiltaket etter jernbanelovens
§ 10 vil legge vekt på om det bør kreves utbedring av eksisterende gjerde eller etablering av nytt
gjerde mellom veg og bane.
Vi ber også om at bestemmelsene tilknyttet arealformål Annen veggrunn - grøntareal o_SVG1 og
o_SVG3 endres til også å tillate at tekniske installasjoner tilknyttet jernbane kan etableres innenfor
arealformålet.
Vi forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke vil føre til endret områdestabilitet, eller
endrede dreneringsveier som kan føre økt mengde overvann mot jernbanens anlegg og
stikkrenner. Vi viser til krav i plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 kap. 7. Vi forutsetter også at

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2

anleggsperioden ikke vil forstyrre jernbanens drift.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes
vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi
forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet.
Bane NOR som grunneier har følgende merknader:
Eiendomsgrensen mot Bane NORs eiendom er ikke innmålt, og er derfor noe unøyaktig. Ved
endelig oppmåling vil det skje et grunnerverv, og nye grenser vil bli i tråd med reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
Sjef planforvaltning
Planavdelingen, Planforvaltning

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Britt Jorid Børset Foss
arealplanlegger
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Statens vegvesen Vegdirektoratet
Kersting Stefan
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Uttalelse - Detaljregulering for rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv - Bodø
kommune
Vi viser til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for riksveg 80 Hunstadmoen-Bodøelv.
Planen er et trafikksikkerhets- og miljøtiltak og hensikten med planarbeidet er å legge til rette for
gående, syklende og kollektiv. Dagens trefeltsveg skal bygges om til tofeltsveg og det skal
etableres sykkelveg med fortau på sørsiden av rv. 80. Planforslaget omfatter ca. 2,9 km lang
strekning av rv. 80 fra Hunstadmoen til Bodøelv.
Vi beklager at uttalelsen kommer etter oppsatt høringsfrist på saken.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse.
Forholdet til regional politikk
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet
kommer frem i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.
Planfaglig
Vi gjør oppmerksom på at i områder for forretning skal grad av utnytting alltid fastsettes som
bruksareal (BRA). I henhold til regional arealpolitikk kan det ikke etableres
handel/forretningsvirksomhet på mer enn 3000 m2 BRA innenfor området BF1. Vi ber om at
bestemmelse 4.1.2 knyttet til området BF1 tydeliggjøres når det gjelder tillatt utnytting.
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av
planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart,
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi
ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til
plannordland@kartverket.no.

Kulturminner
Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsensgt. 100

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Plan, Næring, Kultur, Klima og Miljø
Plan og miljø
Ole-Martin Axelsen
Tlf: 75 65 05 89

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått
arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid
ikke registrert. Nordland fylkeskommune er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. Som regional kulturminnemyndighet er
fylkeskommunen også tilfreds med at den tyske bunkeren i Grønnåsen-krysset ikke blir berørt av
reguleringsplanen.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.
Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26
Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø
Ole-Martin Axelsen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Geir Tveide
Moloveien 8
8003 Bodø

Bodø 16.12.2019

Til Statens Vegvesen
Avd. Nord

Kommentarer til reguleringsplan Hunstadmoen Bodøelv

Jeg har fått tilsendt og har følgende kommentarer og innspill til reguleringsplanen som er lagt ut til
høring.








Hovedlinjene i planen og de hensyn og tiltak som er planlagt er både fremtidsrettede og tar
hensyn både til gående, syklende, bil- og kollektivtrafikk
Positivt at det skilles mellom sykkelsti og gangvei for myke trafikanter
At det i flere deler av traseen planlegges støyskjerm og /eller en fysisk skjerming mellom
gang - og sykkelvei og RV-80
Iht. planen legges det til godt til rette for busslommer med venteskur for kollektivtrafikk på
strategiske steder
Ideelt sett synes jeg det skulle vært planlagt gang- og sykkelbru i kysset ved Stille Dal. Særlig
ut fra at det planlegges å flytte buss-stopp og hensynet til gående og syklende. Arealmessig
mener jeg det bør være en mulighet for dette, og at det vil være den mest fremtidsrettede
løsningen. Sensorer i sykkelfelt for å prioriter «myke trafikanter» vil være et kompromiss da
dette erfaringsvis vil være størst vegbelastning både for privatbilisme og gående og syklende
innenfor samme tidsrom både på morgenen og på ettermiddagen.
I området definert som Toppen, synes jeg at det bør vurderes tiltak for å gjøre avkjørsler
til/fra dagens bro bedre. Særlig for syklister er dagens løsning ikke den mest funksjonelle.
Dette gjelder i særlig grad på sørsiden av RV 80.

Som helhet synes jeg det er et godt og gjennomarbeidet planforslag. Det legge opp til en ny «mal»,
særlig i god differensiering av gående og syklister som jeg mener et fremtidsrettet, og som en også
ser i andre norske byer og på kontinentet.
At mulighetsrommet, etter åpningen av Bodøtunellen også blir til å «gamle» RV-80 med et fokus på
kollektivtrafikk og gående og syklende mener jeg er en riktig utvikling. Og at dette forhåpentligvis kan
sette en presedens for andre planprosesser og byutvikling for Bodø som by og kommune.

Mvh
Geir Tveide

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Per Jørgen Holand
Kersting Stefan
Gamle Riksvei 112
fredag 27. desember 2019 14:59:57

Hei, jeg viser til mottatt brev angående ny bil, gang, og sykkelvei (rv.80).
Ved vårt hus ser støyveggen ut til å bli kortere, og erstattet av en ny støyvegg lenger bort
fra huset. Vil denne ha samme effekt foir oss, eller vil det bli mere støy?
Mvh Per Jørgen Holand
Gamle Riksvei 112 AS

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Johnny Jensen
Firmapost-nord
Kersting Stefan
Riksvei 80 Hunstadmoen-Bodøelv -merknad til planforslag.
torsdag 2. januar 2020 13:23:27

Eiendommene Petter Engens vei 29 (40/59) og 31 (40/305) er berørt av prosjektet.
Viser til vedlagt bilde kartutsnitt 1 der er det anmerket med gule piler på uteboder som er
fast i eksisterende støyskjerm. Støyskjermen danner en av veggene på alle de anviste
utebodene. Utfra planforslaget vil dere rive eksisterende støyskjerm, å sette opp en
gjennomsiktig ny skjerm. Vil ikke ha noen gjennomsiktig skjerm under noen
omstendigheter. Ber samtidig om at det blir hensyntatt at de eksisterende bodene er bygget
sammen med støyskjermen som er planlagt revet.
Om det trengs flere opplysninger ta kontakt.
Johnny Jensen
Petter Engensvei 31
8071 Bodø
Mob: 99024710
E-post: steigtind@gmail.com

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Stein Olsen <stein.olsen@outlook.com>
15. januar 2020 08:20
Kersting Stefan; Firmapost-nord
Angående område oSVG2
IMG_0577.jpg; IMG_0578.jpg

Hei
Viser til fellesmøte den 09.01.2020, ang bypakke2 og reguleringsplan rv80.
Ref bilde så ber jeg om at man ser nærmere på oSVG2, da denne fliken har vært en del av
plenen min siden 1990 og beplantet siden 1992. Ut i fra som ble film som ble vist under
møte, blir ikke denne heller ikke benyttet til noe.
At man tar den ut av reguleringsplan og lar den være slik den er i dag.
Med Vennlig hilsen
Stein Olsen

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no

vegvesen.no

Trygt fram sammen

