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Sluttbehandling - Detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden

Bystyrets behandling i møte den 10.12.2020:
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden slik det er vist på plankart
med plan-ID 2020003, datert 19.8.2020 med tilhørende bestemmelser datert 17.9.2020 og
planbeskrivelse datert 26.8.2020.
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens 12-12, 1. ledd.
Bystyret vedtar oppheving av reguleringsplan for Kvalvikodden næringsområde med plan-ID 1299
og delvis oppheving av områderegulering for Kvalvikodden med plan-ID 1296.
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens § 12-14.

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 25.11.2020:
Votering
Enstemmig vedtatt

Plan- og miljøutvalgets innstilling
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden slik det er vist på plankart
med plan-ID 2020003, datert 19.8.2020 med tilhørende bestemmelser datert 17.9.2020 og
planbeskrivelse datert 26.8.2020.
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens 12-12, 1. ledd.
Bystyret vedtar oppheving av reguleringsplan for Kvalvikodden næringsområde med plan-ID 1299
og delvis oppheving av områderegulering for Kvalvikodden med plan-ID 1296.
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens § 12-14.

Rådmannens forslag til innstilling
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden slik det er vist på plankart
med plan-ID 2020003, datert 19.8.2020 med tilhørende bestemmelser datert 17.9.2020 og
planbeskrivelse datert 26.8.2020.
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens 12-12, 1. ledd.
Bystyret vedtar oppheving av reguleringsplan for Kvalvikodden næringsområde med plan-ID 1299
og delvis oppheving av områderegulering for Kvalvikodden med plan-ID 1296.
Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens § 12-14.

Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av masser til ny lufthavn i Bodø (NLBO),
samt utskipingskaier for å transportere masser via sjøveien. Med bakgrunn i at det er vurdert at
tiltaket vil få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn er det utarbeidet en
konsekvensutredning. Følgende tema er konsekvensutredet:
 Trafikk på kvalvikveien
 Rasfare og fare for steinsprang i bergkrenten over bebyggelse i Kvalvika
 Støy og støv
 Farleden inn og ut fra Bodø havn.
Planforslaget erstatter helt Detaljregulering for Kvalvikodden næringsområde, plan-ID 1299.
Planforslaget viderefører i stor grad arealformål og bestemmelser gitt i gjeldende plan.
Planforslaget erstatter også deler av områderegulering for Kvalvikodden, plan-ID 1296.
Arealformål videreføres som i gjeldende plan. Planen legger også til rette for ny kai for utskiping av
masser på nordsiden av Kvalvikodden.

Planforslaget ansees å være i tråd med overordnede planer og retningslinjer. Planforslaget
oppfyller de krav som er satt i oppstartsmøte og de formelle kravene i plan- og bygningsloven for
reguleringsplaner.
Rådmannen anbefaler at planen vedtas.

Saksopplysninger
Bakgrunn
I forbindelse med omfattende bygge- og anleggsarbeider ved fremtidig Ny lufthavn Bodø NLBO er
det behov for store mengder steinmasser med visse egenskaper og av en viss kvalitet. Blant annet
ut fra et klima- og bærekraftperspektiv er det ønskelig med kortest mulig avstand mellom
masseuttak og byggeplass. Det legges opp til å frakte masser med lekter via sjøveien. Dette for å
minimere transportbehovet, og for å begrense transport på vei.
Det er gjort vurderinger av alternative lokaliteter for uttak av masser til NLBO. Kvalvikodden peker
seg ut som best egnet lokalitet. Dette er basert på følgende:
 Grunneier, Bodø kommune er positiv til masseuttak på arealet
 Kvalvikodden er allerede fra tidligere benyttet til masseuttak, og det pågår også uttak av
stein i deler av område i dag
 Det er god plass til mellomlagring av masser
 Det er veiforbindelse til område for transportering av anleggsmaskiner og anleggsarbeidere
 Området er skjermet mot byen og bebyggelse av en høy ås
 Det er kort vei mellom NLBO og masseuttaket
 Massene i området er påvist å være egnet til uttak av plastringsstein og sjøfylling –
massene skal analyseres for å se om de kan være egnet som forsterkningslag til rullebanen
 Lokaliteten, med tilhørende infrastruktur gir mulighet for rask oppstart av uttak av masser
og levering innen tidsrammen for utbygging av NLBO
Foruten Kvalvikodden er nærmeste egnede alternative lokaliteter med mulighet for både
produksjon av plastringsstein og med god kvalitet på massene, Nesna og Lødingen. Det kan være
muligheter for uttak av plastringsstein og masser til sjøfylling nærmere (Gildeskål, Beiarn og
Rødøy). Her er i midlertid usikkerhet knyttet til gjennomføring i tid. Det finnes en mulighet for
uttak av forsterkningslag i Gildeskål. Det å benytte seg av kortreiste masser til NLBO har store
miljømessige, økonomiske og fremdriftsmessige fordeler sammenlignet med alternative
lokaliteter. Det henvises til kapitel 5.16 i planbeskrivelse for vurdering av de miljømessige
fordelene med valg av Kvalvikodden sammenliknet med Nesna og Lødingen.
Kortreiste masser har miljømessige, økonomiske og fremdriftsmessige fordeler. Med tanke på det
økonomiske og fremdriftsmessige aspektet vil masser fra Kvalvikodden kunne ha stor betydning
for realiseringen av NLBO. Massebehovet er stort og konsekvensene av mangel på masser kan føre
til at den planlagte utbyggingen kan bli mer kostbar og/eller forsinket.

Formål med planen
Formålet med reguleringsplanen er å ta ut masser som skal benyttes hovedsakelig til plastring og
sjøfylling til NLBO. Dersom massene viser seg å være av god nok kvalitet vil det også kunne tas ut
stein til bruk av forsterkningslag for rullebanen. Planen skal legge til rette for å utvide det
avsluttede masseuttaket på Kvalvikodden mot nord- øst (figur 1).

Massebehovet ved NLBO er i størrelsesorden 500 000 – 1 000 000 m3. Stein som skal tas ut fra
masseuttaket er tenkt å hovedsakelig dekke behovet for plastringsstein (store blokker på 2- 9
tonn) og sjøfylling. Dersom massene er av tilstrekkelig kvalitet vil det også bli tatt ut masser til
forstekningslag til rullebane.
Produksjon av plastringsstein vil også medføre store mengder stein som ikke er store nok til å bli
brukt som plastringsstein. Disse massene kan i midlertid benyttes som sjøfylling. Behov for knusing
av stein er derfor begrenset.
Det er et pågående testforsøk som skal undersøke om det finnes masser i bruddet som er av god
nok kvalitet til å bli benyttet som forsterkningslag. Dersom kvaliteten er tilstrekkelig som
forsterkningslag vil det også være hensiktsmessig å hente slike masser fra planområdet.

Figur 1: Figuren viser det eksisterende masseuttaket (blått). Foreslått utvidelse er vist med rødt polygon.

Plan- og medvirkningsprosess
Planprosess
Det ble holdt avklaringsmøte med Bodø kommune den 18. desember 2019. Formelt
oppstartsmøte ble avholdt den 14. februar 2020.

Oppstart av planarbeidet ble meldt den 20. mars 2020. Oppstartsmelding og informasjon om
planarbeidet ble lagt ut på Bodø kommune sine hjemmesider. Det ble varslet i brev til berørte
parter og interessenter og saken ble annonsert i Avisa Nordland. Frist for merknader/innspill til
oppstart av planarbeidet ble satt til 27. april 2020.
Leder Byutvikling vedtok å sende planen på høring og sende den til offentlig ettersyn den 19.
september 2020. Frist for uttale seg ble satt til 31. oktober 2020. Det kom inn 17 innspill til høring
og offentlig ettersyn. Innspill er oppsummert og besvart i tabell 1.
Tabell 1: Tabellen viser oppsummering og svar på innkomne innspill til høring og offentlig ettersyn av planen

Nr. Innsender/Innspill
UiT Norges arktiske universitet
1
Tiltak i sørlig del av Kvalvikodden som gjelder bygging av
molo og utfylling i Kvalvika ved eksisterende kaianlegg ble
dekket av marinarkeologisk registrering i 2010 i
forbindelse med kommunedelplan for Bodø ytre havn.
Det ble ikke registrert automatisk fredet kulturminner
eller andre funn av kulturhistorisk betydning.

Kommentarer
1-2 avsnitt tas til orientering
3. avsnitt er ivaretatt gjennom bestemmelser

Sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner
i området hvor det planlegges en ytre havn er liten, da
området består av svaberg. Sjøarealet er ikke kjent for
eldre maritim bruk.

2

Dersom det i forbindelse med tiltaket skulle komme frem
automatisk fredete kulturminner eller funn av
kulturhistoriske betydning, skal arbeid stanses og UM
varsles jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
Avinor
Planområdet ligger 3100 – 4100 meter nord for
landingsterskel til rullebanen ved Bodø lufthavn

Innspillet tas til orientering.

Restriksjonsflaten innenfor planområdet ligger på kote
58,3 – 60, 0 meter over havet
Planområdet ligger innenfor den koniske flaten til en ny
rullebane. Restriksjonshøyden for hinderflaten innenfor
planområdet ligger på kote 70 – 123 meter over havet.
Restriksjoner er strengest i sørlige del av planområdet.
Bebyggelse i reguleringsplanen vil ikke komme i konflikt
med hinderflaten.
Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjonskrav for
flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen.
Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner

3

Kystverket
Planområdet er oversiktlig og åpent, og det vil ikke være
behov for etablering av noen nye
navigasjonsinstallasjoner slik Kystverket ser det.
Spørsmålet om grad av påvirkning det planlagte tiltaket vil
ha på ferdselen i leden må vurderes i forhold til den
aktiviteten som utskiping fra kai vil ha på den trafikken
som benytter ledene i dag. Utfordringen er typen trafikk
den planlagte kaien vil få med slep av lekter. Slepet vil
måtte krysse leden flere ganger for å for å komme frem til
flyplassen. Myndigheten kan stille opp vilkår transporten
må ta høyde for. Kystverket mener denne avveiningen blir
sentral i senere behandling av søknad om tiltak.

1. avsnitt tas til orientering.
2, 3 og 4 avsnitt: Rutiner for god kommunikasjon
mellom slep, andre fartøyer og Bodø havn skal
fremgå av driftsplan. Dette er hjemlet gjennom
bestemmelsene.
Det legges opp til inntil fire slep i døgnet. Ved slep
gjennom Nyholmsundet skal lektertransporten
tilpasses og rutegående trafikk skal få prioritet om
nødvendig.

Et lekteslep vil i noen tilfeller kunne være utfordrende for
trafikken som passerer ledene. Varsling i etterretninger
for sjøfartene (EFS) er særlig viktig å få gjort i god tid før
transporten starter opp. Senest 8 uker i forkant. Lokal
varsling i presse og andre relevante kanaler er viktig.
Beskrevne momenter er særskilt relevante ved søknad om
tiltak og ikke i forhold til reguleringen.

4

Trafikken fra/til Bodø havn og gjennom leiene i
umiddelbar nærhet vil bli et moment som må tas høyde
for når det gis tillatelse til tiltak sett opp mot trafikken det
nye tiltaket vil gi.
Sametinget
Tas til orientering

5

Sametinget viser til uttalelse gitt 25.3.2020. Sametinget
har ingen øvrige kommentarer til saken.
Fiskeridirektoratet i Nordland
Viser til tilsvar som ble gitt den 14.4.2020 ved oppstart av
planarbeidet. Her vises det til at nord og vest for
planområdet er registrert oppvekst- og beiteområde for
torsk. Det ble lagt til grunn at begge disse områdene
ligger så langt unna tiltaksområdet at støv og
steinpartikler ikke vil ha en konsentrasjon som vil medføre
fare for marint liv og, eller forringelse av marint miljø.

Pkt. 2.5 i bestemmelsene stiller krav om
miljøoppfølgingsplan i henhold til krav i
forurensingsforskriften. Miljøoppfølgingsplan skal
vise hvordan miljømål og miljøkrav innarbeides og
følges opp når det gjelder støy, vibrasjon,
forurensing fra støv, landskap, naturmiljø,
nærmiljø og avfallshåndtering.

Fiskeridirektoratet mener det fremstår som noe merkelig
at konsekvensutredningen ikke sier noe om mulig negativ
effekt av marint miljø generelt og spesielt med hensyn til
torskeyngel på nevnte oppvekst og beiteområder.
Er videre usikker på hvilke betydning angitte støvmengder
vil kunne ha for organismer i havet.
Ber om at det i en vedtatt plan og i eventuell
utslippstillatelse blir presisert at avbøtende tiltak i form av
vanning m.v. også skal gjøres gjeldende for å minimere
utslipp av støv til havområdene utenfor anleggsområdet.
For øvrig ber om at slike planer sendes til
Havforskningsinstituttet.

6

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tas til orientering

7

Generell tilbakemelding. Viser til at Fylkesmannen skal
følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker.
NVE
Generell tilbakemelding

Tas til orientering

8

Kristian Holm
Ingen tilbakemelding

9

Tas til orientering

Tor Ove Dyping
Spør om rasfaren over bebyggelsen i Kvalvika.

Det vises til kap. 5.11 i planbeskrivelsen
Geolog har gjort en uavhengig vurdering av
skjæringen over bebyggelsen i Kvalvika. Den
foreslår sikring av tre områder. Videre viser den til
at fjellet er stabilt, og at allerede etablerte
sikringer er av god kvalitet.

10

Ole Johan August Selvær
- Refererer til dype kløfter som representerer svakheter i
fjellet. Sprenging i slikt område vil medføre risiko for ras.

- Kløftene er et resultat av erodering av mykere
bergarter over mange 1000 år og representerer
ikke en svakhet i fjellet.

- Viser til Kvalvikodden som ett bynært utfartsområde, og
at planen legger til rette for å sprenge vekk en stor del av
fjellet og rasere turområde.
- Det har blitt lovet at det ikke skal skje videre utvikling på
Kvalvikodden.
- Verden får stadig varsel om hvor sårbar den er på grunn
av bruken av ressurser. Føre-var-prinsippet bør legges til
grunn.

- Kvalvikastranden og Bestefarvarden er viktige
utfartsområder. Analyser og befaringer viser
imidlertid at sti til Bestefarvarden ikke vil bli
påvirket av tiltaket. Kun av eventuell støy fra
anleggsarbeider i anleggsperioden.
Kvalvikastranden og Kvalvika ligger skjermet av
Kvalvikfjellet.
- Området er en del av en reguleringsplan som
legger til rette for næringsbebyggelse. Det har
vært stilt rekkefølgekrav om utbygging av ny vei
på grunn av dårlig kapasitet på Kvalvikveien.
Tiltaket legger opp til skiping av masser på sjø, og
vil derfor ikke generere særlig økt trafikk.
- Alternativet er å hente stein fra Nesna eller
Lødingen. Alternativene vil medføre nye inngrep
på andre plasser, fordyre prosjektet og medføre
markant større utslipp av klimagasser på grunn av
økt transportbehov.

11

Direktoratet for mineralforvaltning
Registrerer at det er gjort rede for forekomst, kvalitet på
massene og at planen ikke hindrer muligheten for
fremtidig utvidelse. Plandokumenter gjenspeiler
anbefalinger til planoppstart.

Tas til orientering.

12

Minner om at reguleringsbestemmelsene kan gi føringer
for avslutning av masseuttaket tilpasset situasjonen for
etterbruk. Eksempelvis overordnet arrondering av masser,
og eventuelt vegetering og ønsket vegeteringsmetode.
Statens vegvesen
Tas til orientering.

13

Med bakgrunn i at massetransport skal foregå via sjøveien
har ikke Statens vegvesen noen merknader til
reguleringsplanen.
Arne Farup
- Bruk av sprengstein/fyllmasser fra bodøtunellen må
utredes som alternativ til gjenåpning av bruddet på
Kvalvikodden.
- En gjenåpning må begrenses til bruk til ny lufthavn.

- Det er behov for blokker av i størrelsesorden 2-9
tonn. Å eventuelt skulle frakte masser fra
bodøtunellen er langt mer energikrevende, vil
generere større utslipp og vil generere mye
tungtransport gjennom nabolag.

- For å redusere bruken av indre kai må bygging av dokk
ved ytre kai vurderes.

- Dersom det skal tas ut mer stein må det avklares
i ny reguleringsplan.

- I det videre arbeidet med planen og gjennomføringen av
tiltaket må kommunen ta hensyn til virkningen for
Kvalvikfjellet/Bestefarvarden. Dette omfatter parkering,
adkomst under og etter anleggsfasen og plassering av
permanente gjerder.

- Det er lagt til rette for dette i planen.
Entreprenøren som drifter bruddet må vurdere
om det er behov for en dokk.

- I videre behandling må Bodø kommune se på
Kvalvikstranda og Kvalvikfjellet/Bestefarvarden som svært
viktig nærturområde som må ivaretas best mulig måte i
forhold til masseuttaket
- Naturmiljø er nevnt som tema for
miljøoppfølgingsplanen. I denne må også hensynet til
friluftsliv tas med.
- Permanent gjerde må plasseres så nærme bruddet som
mulig. Det må iverksettes ekstra sikkerhetstiltak for å
ivareta turgåere ved sprenging.

- Det er gjort befaringer og analyser som viser at
tiltaket ikke vil bli synlig fra hovedtråkket fra
Kvalvika til Bestefarvarden. Det vises til analyse i
figur 7. Strava global heathmap er brukt som kilde.
Man kan ikke utelukke at turgåere beveger seg
utenfor stien. noe også heathmap viser. Det gir
imidlertid en god indikator for hvor turgåere flest
beveger seg i terrenget. Parkering og adkomst
påvirkes ikke av tiltaket. Det viktigste med
plassering av gjerder er å ivareta sikkerheten til
turgåere.
- Kvalvikstranda vil ikke bli berørt som følge av
tiltaket. Viser til svar overstående punkt for
Bestefarvarden og Kvalvikfjellet.

- Området BN2 fungerer som barriere mot steinbruddet.
Fjerning av knausen må ikke tillates så lenge det tas ut
stein fra Kvalvikodden. For øvrig merkelig at parkering og
serviceanlegg for småbåthavn tas inn i reguleringsplan
uten at dette er gjort rede for.
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- Tas til orientering
- Tas til orientering
- BN2 vil ikke ha noen barriereeffekt mot utvidelse
av masseuttaket. Parkering og serviceanlegg for
småbåthavn er en videreføring av bestemmelser i
eksisterende plan.

Naturvernforbundet Salten
Påpeker at delen om naturmangfold er innholdsrik og
godt vurdert. Klåved er som nevnt en art det er lite av i
området, men det finnes mer av i andre regioner i Salten.

Tas til orientering.

Isolert sett er løsningen energimessig gunstig.
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Forventer at øvrige forhold som støy, sprenging og
friluftsliv blir godt ivaretatt etter andre innkomne innspill.
Bodø videregående skole
Klasse 1D sine innspill i forbindelse med demokratiuke
ved skolen:
Alle gruppene synes prosjektet i utgangspunktet virker
fornuftig og samfunnsnyttig i og med at det er snakk om
kortreiste masser, og at massene fraktes med lekter
fremfor lastebil på veiinfrastruktur.
Et flertall av gruppene stiller spørsmål ved om det tas nok
hensyn til beboerne i Kvalvika.
- Foreslår at arbeid begrenses til klokken 20/21 med
hensyn til eksempelvis barnefamilier.
- På dager med dårlig vær bør ikke indre havn brukes på
lørdager og etter klokken 16 på hverdager grunnet
støyplager.
- Deler innbyggernes bekymring om at sprenging kan få
løse skifrige bergarter til å løse ut – her må det gjøres
ordentlige undersøkelser og opprettes rutiner for at det
det ikke skal gjøres feil ila. to år med drift.
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- Tiltaket følger generell stilletid til klokken 23.
Sprenging er begrenset til ukedager og frem til kl.
16. Produksjon i uttaket er begrenset til klokken
16 på lørdager.
- Reguleringsbestemmelsene til planen regulerer
bruk av indre kai til klokken 0700-1600 mandag til
fredag. Det er ikke tillatt å bruke indre kai på
helligdager og søndager.
- Det er gjort en grundig vurdering av fjellskrenten
av geolog. På bakgrunn av befaring er det
utarbeidet en rapport som foreslår nødvendige
sikringstiltak.
- Sti, og adkomst til stien opp til Bestefarvarden vil
ikke bli stengt i anleggsperioden. Det er gjort
analyser og befaringer som viser at det tiltaket
ikke vil være synlig fra de mest brukte stiene fra
Kvalvika til Bestefarvarden. Tiltaket vil heller ikke
være synlig fra bestefarvarden, men det vil være
mulig å høre støy fra bruddet.

- Synes ikke utredning ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til
friluftsliv i driftsperioden, og at et større friluftsområde
blir borte. Foreslår at det etableres sti til Pallvatnet og
pallfjellet og trygg kryssing av fylkesveien.
Nordland fylkeskommune
Masseuttaket utgjør et stort inngrep for beboerne i
Kvalvika, og for de som utøver friluftsliv med
utgangspunkt i Kvalvika. Fylkeskommunen mener likevel
at det er forsvarlig å tillate et slikt tiltak med begrunnelse i
at tiltaket har stor samfunnsnytte og vil bidra til mindre
klimagassutslipp sammenliknet med vurderte lokaliteter
for uttak av masser.
Fylkeskommunen er tilfreds med at det er valgt alternativ
hvor transport av masser hovedsakelig skal gå fra kai på
yttersiden slik at støy i forbindelse med lasting reduseres.
Fylkeskommunen mener virkningene for friluftsliv er
akseptable.
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at forholdet til
vannforskriftens § 12 skal vurderes når det fattes
enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en

Innspillet tas til orientering.

vannforekomst, og at kommunen som planmyndighet har
ansvar for slik vurdering.
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Foreslått arealdisponering er ikke i konflikt med kjente
kulturminner. Fylkeskommunen er tilfreds med at
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter
kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.
Fylkesmannen i Nordland
Fylkeskommunen anmoder kommunen om å presisere i
bestemmelsene som viser til detaljert ulempeplan at
denne skal utpeke ansvarlig for mottak og håndtering av
publikumshenvendelser vedrørende støy og rystelser

Mottaker skal presiseres i ulempeplanen. Dette er
beskrevet i bestemmelsene.
Bestemmelse om rystelseskrav innarbeides i
bestemmelsene.

Etter det fylkesmannen ser, av konsekvensutredningen er
det ikke konkretisert hvilke kriterier som tenkes benyttet
ved fastsettelse av rystelseskrav, men planbeskrivelsen
viser til NS 814.1
Fylkesmannen ber kommunen vurdere å ta inn i
bestemmelsene hvilke rystelseskrav som skal gjøres
gjeldende for gjennomføring av planen

Medvirkning
Planprosessen har fulgt krav om medvirkning etter plan- og bygningsloven med varsel om oppstart
og høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Berørte parter og berørte offentlige myndigheter
er varslet med brev.
Det ble avholdt folkemøte i Rådhuset den 4. juni 2020. Representanter fra planmyndighet (Bodø
kommune), planlegger med fagutredere for konsekvensutredninger (Norconsult) og fra
tiltakshaver (Avinor). I møte ble hensikten med planen presentert. Det ble også presentert en
vurdering av alle tema som er konsekvensutredet. Etter presentasjon var det anledning for å
komme med spørsmål i forbindelse med planarbeidet. Referat fra folkemøte ligger vedlagt saken.
Det kom også et innspill på e-post i etterkant av folkemøte. Innspillet omhandler i hovedsak tema
knyttet til støy.
Valg av alternativ 2 med en ytre kai som det primære alternativet er et resultat av innkomne
innspill, innspill fra folkemøte og på e-post etter folkemøte.

Planstatus
Kommuneplanens arealdel
I gjeldende kommuneplanens arealdel (2018 – 2030) er området avsatt til råstoffutvinning,
næringsbebyggelse, havn, samferdselsanlegg, samferdselsanlegg med teknisk infrastruktur og
grønnstruktur (figur 2).

Figur 2: Figuren viser utsnitt av gjeldende kommuneplanes arealdel. Den stiplede linjen viser avgrensing av
planområdet.

Områdeplan og reguleringsplan
Områdeplan for Kvalvikodden (plan-ID 1296) ble vedtatt i 2013. Deler av planen inngår i østlig og
sørlig del av planen. De deler av planen som ligger innenfor plangrensen til planforslaget omfatter
adkomst til Kvalvikodden, småbåthavn og havn samt næringsarealer på land (figur 3).
Detaljregulering for Kvalvikodden næringsområde (plan-ID 1299) ble vedtatt i 2013 og gjelder
nordlige del av planen. Gjeldende plan omfatter VA-anlegg, næringsareal og grønnstruktur med
ras- og skredsone rundt næringsareal (figur 3).

Figur 3: Figuren viser oversikt over eksisterende reguleringsplaner i området. Foreslått plangrense er vist med blå
stiplet linje.

Rekkefølgekrav om ny atkomstvei
I gjeldende reguleringsplaner er det knyttet rekkefølgebestemmelse om at tiltak innenfor
næringsområde eller masseuttak ikke kan skje før det er etablert ny adkomstvei til Kvalvikodden.
Med bakgrunn i at ny reguleringsplan opphever underliggende reguleringsplan innenfor
reguleringsplanens utstrekning, har en valgt å videreføre rekkefølgebestemmelsene i gjeldende
plan knyttet til krav om etablering av atkomstvei før det iverksettes byggetiltak innenfor
næringsområdet i planen. Bestemmelsene i forslag til ny plan åpner opp for at det kan igangsettes
tiltak innenfor steinbrudd og masseuttak uten etablering av ny adkomstvei.

Planforslag med konsekvensutredning
Planlagt arealbruk
Planforslaget legger til rette for utvidelse av tidligere masseuttak for uttak av masser til NLBO. Det
legges opp til at massene hovedsakelig kan transporteres fra ny kai på yttersiden av Kvalvikodden.
Det legges opp til at indre kai kan benyttes ved dårlig vær, men med en begrensing i antall dager
og innenfor et begrenset tidsrom på døgnet. Utover dette videreføres i hovedsak gjeldende
reguleringsplaner i ny plan (figur 4).

Figur 4: Figuren viser foreslått arealbruk.

Arealformål er i hovedsak videreført for sørlig del av planområdet, foruten at arealformål for indre
kai er noe utvidet. Arealet rundt havna har fått kombinert formål næringsbebyggelse/havn. Det er
også lagt inn et bestemmelsesområde for midlertidig anleggsvei mellom masseuttak og alternativ
for indre kai. En mindre del av areal som er regulert til havn i eksisterende plan foreslås
omregulert til farled.

I den nordlige delen av planområdet er det regulert inn areal for ytre kai. Øvrige deler er foreslått
regulert til steinbrudd og masseuttak. Tidligere masseuttak vil i hovedsak bli benyttet til
mellomlagring og bearbeiding av masser.

Forhold til konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger, § 10. Det er vurdert at tiltaket kan få
vesentlige virkinger for miljø og samfunn, og at tiltaket dermed skal konsekvensutredes. I
oppstartsmøte var det enighet om at det er behov for å konsekvensutrede følgende tema:
 Trafikk på Kvalvikveien
 Rasfare i bergskrent over bebyggelse i Kvalvika
 Støy og støv
 Farleden til/fra Bodø havn
Tema som er konsekvensutredet er grundig utredet og beskrevet i planforslaget og i
konsekvensutredningen. Det er gjort vurderinger av behov for avbøtende tiltak. På bakgrunn av
konsekvensutredning for ras er det gjort en ytterligere og mer inngående undersøkelse av
potensiell rasfare i bergskrenten over bebyggelse i Kvalvika.
For å se grundige utredninger for tema som er konsekvensutredet henvises det til
konsekvensutredningen. Under følger en kort konklusjon for hvert av temaene som er
konsekvensutredet.

Konklusjon trafikk
Kapasitetsberegninger i kryss mellom Kvalvikveien og Nordstrandveien viser god trafikkavvikling
og en stor kapasitetsreserve. Beregningene viser at krysset bør fungere bra uten ytterligere tiltak
så lenge trafikkmengde ikke økes betydelig.
Vurderinger av forskjellige fortaus-alternativer viser at det kan være vanskelig å få plass til en god
løsning. Alternativt anbefales det anlagt fartshumper. Dette er et langt lettere tiltak en fortau,
men som likevel vil gi økt trafikksikkerhet for fotgjengere og skolebarn langs Kvalvikveien.
Fortau eller fartshumper anbefales uavhengig av planforslaget, og ikke som følge av den
begrensede økningen i trafikk på grunn av driften i planlagte masseuttak.

Konklusjon utredning ras og rystelser
Tilstanden på eksisterende bergsikring vurderes å være bra, og det forventes ingen spesiell risiko
for skader grunnet rystelser.
Det er stor avstand fra bergskrenten over bebyggelsen til masseuttaket. Det er dermed ikke
sannsynlig at det kan oppstå ny sprekkdannelse på grunn av rystelser fra sprenging i steinbruddet.
Uansett skal rystelser begrenses av hensyn til bebyggelsen. Dette forholdet vil dermed være
ivaretatt.
Det knytter seg noe usikkerhet i forhold til å unngå risiko for nedfall av eksisterende løse blokker
som kan ramme bebyggelse. Forholdet henger sammen med den naturlige rasfaren i bergskrenten
nordvest langs bebyggelsen i Kvalvika, uavhengig av eventuelle sprengningsarbeider. Inspeksjon og
foreløpige vurderinger av rasfare i bergskrenten har avdekket at det finnes løse blokker som
sannsynligvis vil falle ned grunnet pågående forvitring og erosjon. For en blokk som ligger løst på
en hylle, vil vibrasjoner i grunnen (eksempelvis fra sprengning) kunne være en utløsende faktor.

Det kan dermed ikke utelukkes at selv begrensede rystelser, innenfor definerte rystelseskrav, kan
utløse mindre blokknedfall. Det presiseres imidlertid at dette dreier seg om nedfall av blokker som
før eller siden vil falle ned på grunn av naturlige prosesser, uavhengig av sprengningsrystelser.
For bergskrenten over Kvalvika er det gjort en vurdering av mulige tiltak som trolig vil være
optimale å benytte i en kombinasjon av flere sikringsmetoder. De er som følger:
 Generell kartlegging og rensk (fra tau) for hele skjæringen
 For områder der det er stor sannsynlighet for at mindre blokknedfall vil kunne nå frem til
bebyggelsen bør det vurderes kontroll, og eventuell rensk av skrenten. Et slikt arbeid må
trolig utføres fra tau. Dette vil gjelde den søndre delen av skrenten, spesielt i området ved
Kvalvikveien 18 og 20.
 Det er observert noen lokaliteter der langtids overvåkning av eventuelle bevegelser kan
være aktuelt. Dette gjelder spesielt lokalitet 5a og 7a, men en nærmere inspeksjon av
bergskrenten kan trolig avdekke flere lokaliteter der overvåkning kan være et aktuelt tiltak.
 Området ved lokalitetene 4 - 6 bør kontrolleres nærmere med inspeksjon fra tau. Her er
det observert blokker/masser som trolig bør renskes ned, eller sikres.
 Eksisterende fangnettgjerde vurderes å utgjøre en god sikring av eiendommene langs den
nordøstlige delen av skrenten. Gjerdet er i dag avsluttet mellom eiendommene Storsvingen
7 og Steinrøysa 15. En tilsvarende sikringsløsning vil muligens være et aktuelt alternativ for
å øke sikkerheten mot ras for eiendommene Steinrøysa 13 og 15 (samt 11, dersom det er
aktuelt å bygge ut denne tomta).
Figur 5 viser lokaliteter det henvises til i punktliste over.

Figur 5: Figuren viser lokaliteter det henvises til i beskrivelse av tiltak.

På bakgrunn av konsekvensutredning har Bodø kommune engasjert geolog for en grundigere
befaring av skrenten. På bakgrunn av befaring skal det skal leveres en rapport som beskriver
avbøtende tiltak og sikringstiltak som må gjennomføres før tiltak kan igangsettes på Kvalvikodden.
Det orienteres om denne i bystyret 10. desember 2020.

Konklusjon utredning støy
Støymessig er bruk av ytre kai å foretrekke fremfor indre kai. Når ytre kai er i bruk, forventes ingen
overskridelser av Forurensningsforskriften. Ved bruk av indre havn forventes det at enkelte
områder vil bli utsatt for støynivåer over nedre grenseverdi fastsatt i forurensingsforskriftens kap.
30-7.
Indre kai vil bli benyttet ved dårlig vær (og den ytre kaia ikke kan brukes). Siden disse
grenseverdiene gjelder utendørs og folk flest vanligvis vil oppholde seg mer innendørs når det er
dårlig vær, anses dette som en situasjon det kan søkes dispensasjon for.

Konklusjon utredning støv
Knuseaktivitet, masselagring og transport av massene langs grusveier inne i bruddet er de største
bidragsyterne til støvgenerering. Det er utført modellering og utarbeidet luftsonekart som viser
konsentrasjonene av svevestøv, i form av PM10, i forhold til kravene til lokal luftkvalitet i
forurensningsforskriften og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520.

Konklusjon utredning farled
Lekterne som skal transportere løsmassene fra Kvalvikodden har flere alternative ruter de kan
velge mellom dersom det skulle være stor båttrafikk eller dårlig vær.
Med tanke på allerede eksisterende trafikk i området, og at lektertransporten har flere
alternativer ruter å velge, vil ikke massetransporten være til hinder for dagens trafikk. I
gjennomsnitt gjennom året vil det gå 4 lekterslep per døgn. Tett dialog med Bodø havn og
annonsering av hver tur over VHF kanal 16 er nødvendig for å unngå eventuelle konflikter i
kryssingsområder. Ved slep gjennom Nyholmsundet skal lektertransporten tilpasses slik at
rutegående trafikk får prioritet om nødvendig.
I gjeldende reguleringsplaner er det knyttet rekkefølgebestemmelser som sier at tiltak innenfor
næringsområdet eller masseuttak ikke kan skje før det er etablert ny adkomst

Vurderinger
Løsningsalternativer
I oppstartsmelding ble det presentert en løsning med en indre kai. Innspill til oppstartsvarselet og
innspill etter folkemøte, samt vurderinger i konsekvensutredningen, medførte behov for å utrede
to alternative plasseringer av kai for utskiping av massene fra Kvalvikodden:
Alternativ 1: Anleggskai i forlengelse av eksisterende kai sørøst på Kvalvikodden (indre
kai)

Alternativ 2: En kombinasjon av kai nordvest for Kvalvikodden (ytre kai) og kai som i
alternativ 1. Det legges opp til maksimal drift ved ytre kai når været tillater
det, og begrenset drift på indre kai når været ikke tillater bruk av ytre kai.
For å redusere støypåvirkning for naboer er alternativ 2 foreslått som endelig alternativ i
planforslaget.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens § 8-12 er vurdert. Planen legger til rette for videreutvikling av eksisterende
næringsområde og masseuttak på Kvalvikodden. Planområdet er for det meste benyttet til
masseuttak, deponi, område for tekniske anlegg og næringsvirksomhet. Det er en kjent
naturforekomst innenfor området og denne er delvis berørt av tidligere inngrep/tiltak, og vil gå
tapt som følge av dette prosjektet. Videreutvikling av næringsområdet og masseuttaket på
Kvalvikodden vil bidra til vesentlig redusert behov for massetransport, samt utnytting av lokalt
råstoff, noe som vil medføre lavere utslipp av CO2 i drift og anleggsfasen.

Friluftsliv
Flere av innkomne innspill påpeker at planforslaget vil få en negativ effekt på friluftslivet, og
spesielt på turstien fra Kvalvika til Bestefarvarden. I forbindelse med disse bekymringene er det
blant annet gjennomført en analyse for å se på påvirkningen tiltaket vil ha på denne turen.
Analysen er gjort i ArcGIS pro. Det er tatt utgangspunkt i hovedtråkket fra Kvalvika til
Bestefarvarden. Som kilde for å se hvor folk beveger seg er Strava Heathmap benyttet. Det kan
ikke utelukkes at turgåere også beveger seg på utsiden av stien, noe også heathmap fra strava
bekrefter (figur 6). I midlertid kommer det tydelig frem at majoriteten av turgåere benytter seg av
hovedtråkket.

Figur 6: Figuren viser hvor folk beveger seg på vei til Bestefarvarden. Det må
tas høyde for at ikke alle turer blir registrert. Kartet gir likevel en god
indikator på hvor folk beveger seg. Lysere farge indikerer flere bevegelser.

Analysen viser at hverken avsluttet masseuttak eller planlagt masseuttak vil påvirke stien til
Bestefarvarden fysisk eller visuelt (figur 7). Det må i midlertid påregnes at turgåere vil kunne høre
støy i forbindelse med anleggsperioden. Parkeringsplass og starten på turen vil ikke påvirkes av
masseuttaket.

Figur 7: Figuren viser synlighetsanalyse fra stien mellom Kvalvika og Bestefarvarden. Synlige områder (rødt) er
basert på punktene i kartet som er generert langs stien. Det er lagt til grunn at hvert punkt er to meter over terreng.

Bodø kommunes folkehelseplan 2018 – 2021
Utskiping av masser via sjø medfører at trafikkbelastningen på Kvalvikveien blir minimal. Som følge
av tiltaket vil det gjøres rassikringsarbeid som trygger bosituasjonen i Kvalvika. Valg av ytre kai
som primært alternativ for utskiping av masser reduserer støybelastningen for beboerne i
Kvalvika.

Bodø kommunes klima- og energiplan 2019 – 2031
Masser fra Kvalvikodden er kortreiste i forhold til alternative lokasjoner. Transport av masser via
sjø minimerer transportbehovet, og reduserer utslipp av klimagasser i forhold til alternativet. Det
tas ikke ut masser lavere enn kote +3,4. Fremtidig bruk av området til andre formål er dermed ikke
utsatt for havnivåstigning.

Vurdering
Bodø kommune og planlegger har hatt tett dialog gjennom planprosessen. Med bakgrunn av de
vurderinger som er gjort av planlegger i forhold til konsekvensutredninger, utredninger på øvrige
tema og innkomne innspill, stiller Rådmannen seg bak planen.

Konklusjon og anbefaling
Planforslaget vurderes å være i tråd med overordnet arealplan, samt føringer gitt i
oppstartsmøtet.
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger. Temaene som er konsekvensutredet
er grundig utredet og beskrevet i planforslaget, og konsekvensutredningen har gitt råd om
avbøtende tiltak som er ivaretatt i planforslaget.
Planforslaget vil samlet sett bidra til en god utnyttelse av lokalt byggeråstoff, medføre vesentlig
redusert transportbehov i forhold til beskrevne alternativer for uttak av liknende masser, og bidra
til opparbeiding av et attraktivt og sjønært næringsareal nærme opp til Bodø sentrum.
Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for masseuttak på Kvalvikodden vedtas.
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Bærekraftsmål
Med bakgrunn i utredninger, og særlig hensyn til støy, er alternativ 2
med maksimal drift på ytre kai og drift på indre kai på dager med dårlig
vær vil støyende virksomhet begrenses til maksimalt 60 dager i året.
Ved å hente ut masser til bruk ved NLBO lokalt i kommunen, vil tiltaket
og planforslaget kunne bidra til flere arbeidsplasser og økonomisk vekst
i Bodø kommune.

Planforslaget innebærer etablering av ny kai på utsiden av
Kvalvikodden. Dette bidrar til oppgradert infrastruktur og mer
bærekraftig transport av masser. For fremtidig etablering av
næringsvirksomhet på Kvalvikodden vil kaianlegget også kunne bidra til
forbedret infrastruktur.
Dersom testforsøket viser at kvalitetsstein fra Kvalvikodden også kan
benyttes som forsterkningslag, har planforslaget bidratt til
teknologiutvikling som gir økt økonomisk produktivitet og bærekraftig
utnyttelse av naturressurser.
Ved å ta i bruk kortreiste masser fra Kvalvikodden, fremfor langreiste
masser fra Helgeland eller Vesterålen, reduseres transportbehovet og
der igjennom CO2 utslipp. Med uttransport av masser via sjøveien til
anleggsområdet for NLBO reduseres også lokal luftforurensing i forhold
til alternativ transport med lastebil.
Tiltaket bidrar også med realisering av den nye bydelen i Bodø.
Lokal produksjon av kvalitetsmasser til NLBO, og kortreist transport av
massene ved bruk av båt og lekter, er en effektiv bruk av
naturressurser.
Selve tiltaket medfører utslipp av klimagasser, men sammenliknet med
andre alternative lokaliteter for uttak av kvalitetsstein til bygging av
NLBO, bidrar planforslaget positivt til å reduksjon av klimagassutslipp.
Utskiping av masser fremfor transport på vei bidrar også til redusert
klimagassutslipp.
Planforslaget tilpasser seg klimaendringer ved at det ikke skal tas ut
masser under kote +3,4. Dermed vil ikke fremtidig bebyggelse være
utsatt for havnivåstigning.
Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig større påvirkning
fra partikler enn det som allerede foregår fra området. Det vurderes at
planforslaget ikke vil medføre skade på liv under vann.

Planområdet er allerede sterkt preget av tidligere masseuttak,
massedeponi og tekniske inngrep, og realiseringen av planforslaget vil
ikke gi en vesentlig endring/skade på naturmangfoldet i planområdet.
Ved realisering av masseuttak på Kvalvikodden vil det vil ikke være
behov for å gjøre inngrep i områder som er inngrepsfrie.
Det har vært lagt stor vekt på medvirkning i løpet av planprosessen, og
medvirkning har gått ut over krav til medvirkning i plan- og
bygningsloven. Folkemøte har vær arrangert fysisk og digitalt i etterkant
av oppstartsmelding.
Innspill til planoppstart og folkemøte, sammen med fagutredninger, har
hatt vesentlig innvirkning på planforslaget. Blant annet har innspill i
planprosessen bidratt til at etablering av ytre kai er valgt som
hovedalternativ.
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