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 Varsel om planoppstart av detaljreguleringsplan for Skavdalslia 
studentboliger i Bodø kommune samt forhandling om 
utbyggingsavtale  

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det, på vegne av Nord Studentsamskipnad, 
oppstart av arbeid med detaljregulering for Skavdalslia studentboliger samt forhandlinger om 
utbyggingsavtale. Norconsult er engasjert til å forestå planarbeidet.  

Planområdet er på ca. 15,5 daa og ligger i Skavdalslia. 

 

Figur 1: Planområdets beliggenhet (vist med blå sirkel). Kartgrunnlag: kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult. 
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Planområdet omfatter gnr. 42 bnr. 345, 346, 354, 355 samt deler av gnr. 42 bnr. 53 (som bl.a. utgjør deler av 
Skavdalsveien, Bjørnebærveien, Tranebærveien og eksisterende ball- og lekeplass). 

 

Figur 2: Forslag til planavgrensning (utarbeidet av Norconsult). Kartgrunnlag: FKB-data.   

1. Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er legge til rette for nye studentboliger. Eksisterende boliger vil bli revet.  

2. Forholdet til gjeldende planverk 

a) Kommuneplanens arealdel 

Det er kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 vedtatt 14.06.2018 som gjelder for planområdet. Det er avsatt 
til nåværende bebyggelse og anlegg. 

Gjeldende parkeringskrav for planområdet er 0,3 parkering per boenhet ved bruksareal mindre enn 25 m2 og 
0,8 parkering per boenhet ved bruksareal mellom 25 m2 – 50 m2. Videre er det krav om at 70 % av 
parkeringsplassene skal legges i parkeringsanlegg eller under bakken for bygninger med mer enn 4 
boenheter.  

Gjeldende krav til uteoppholdsareal ved etablering av boliger i planområdet er til sammen 15 m2 per boenhet 
dersom boenhetene har et bruksareal på inntil 50 m2.   

b) Reguleringsplan  

Deler av planområdet er regulert til boligformål (jf. gul farge i figur 3) i reguleringsplan for Skavdalslia med 
plan ID 2402 vedtatt 19.10.1977.  
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Tilstøtende trafikkarealer er regulert til trafikkformål: vei (mørk grå), gangvei (lysgrå) og felles avkjørsel (grå, 
skravert). Områder for ballplass og lekeplass (grønn, skravert) er regulert til felles leke- og aktivitetsområde 
mens resterende ubebygde arealer mot øst og sør (grønn farge) er regulert til offentlig friområde. 

Gjeldende reguleringsplan åpner for at boligbebyggelse kan føres opp i inntil 2 etasjer. Der terrengmessige 
forhold tillater det, kan bebyggelse på inntil 1 ½ etasje utføres med sokkelleilighet. Bygningens grunnflate, 
medregnet garasje, skal være inntil 1/3 av netto tomtegrunn. 

c) Bebyggelsesplan  

For planområdet gjelder bebyggelses- og tomtedelingsplan for Skavdalslia med plan ID 2402_101 vedtatt 
08.03.1979. Arealformålene samt overordna rammer i gjeldende reguleringsplan er videreført i 
bebyggelsesplanen. 

 

Figur 3: Utsnitt av gjeldende bebyggelsesplan. Planavgrensning vist med sort linje. Kartgrunnlag: kommunekart.com, 
bearbeidet av Norconsult.   

d) Pågående planarbeid 

En kjenner ikke til pågående planarbeid i eller i nærheten av planområdet. 

3. Innhold i detaljreguleringsplanen 

a) Planlagt bebyggelse 

I planområdet ønskes det etablert studentboliger med tilhørende felles areal og teknisk infrastruktur, 
herunder parkering og atkomstvei. Til sammen tenkes det etablert 4 bygninger. 3 av bygningene vil bli 
etablert mot vest. Bygningene her planlegges i H-formet kvartaler. Den fjerde bygningen som vil bli plassert 
mot øst vil være et leilighetsbygg/rekkehus. I de H-forma kvartalene tenkes det etablert hybler mens det 
tenkes etablert leiligheter i rekkehuset. 
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Som følge av de nye planene vil det bli behov for å flytte eksisterende ball- og lekeplass lenger mot øst og 
sør.   

 

 

Figur 4: Foreløpig forslag til planlagt bebyggelse. Øverst: sett ovenfra. Nederst: sett fra sørvest. Utarbeidet av 
Norconsult.  
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b) Utnyttingsgrad og byggehøyder 

Vestre del av de H-forma kvartalene samt rekkehusene mot øst tenkes ført opp i to etasjer. Kun den østre 
del av de H-forma kvartalene tenkes ført opp i tre etasjer.  

Nye byggehøyder vil ligge på ca. kote +97,8 / 103,4 m (gesimshøyde) og +99,3 / +106,8 m (mønehøyde). 
Deler av bebyggelsen er i tre etasjer. De plasseres i sentrum av ny bebyggelse slik at eksisterende 
bebyggelses nærmest naboskap er i to etasjer. I tillegg vil deler av bebyggelsen planlegges med kjeller, for å 
ta opp terrengfall. 

Maks tillatt utnyttingsgrad %-BYA tenkes satt mellom 50 - 55% (inkl. parkering på bakkenivå). Økningen i 
utnyttingsgrad vurderes, i seg selv, ikke å få negative virkninger utenfor planområdet. Fortettingen vil bli 
utført på en måte som sikrer god bokvalitet, trivsel og sosialt miljø. 

 

 

Figur 5: Snittegninger. Snittlinjene fremgår av figur 4 (øverst figur). Nederst: i retning sørøst – nordvest. Øverst: i retning 
nordøst – sørvest. Utarbeidet av Norconsult. 

 

c) Krav til bilparkering  

Hyblene vil få et bruksareal på inntil 25 m2 mens leilighetene på mellom 25 m2 – 50 m2.  

I planforslaget er det foreslått lagt til grunn for 0,18 parkering per boenhet. Dette er begrunnet først og fremst 
med at planforslaget legger til rette for studentboliger og ikke boliger i tradisjonell forstand. Foreslått 
parkeringskrav er basert på erfaringstall fra tilsvarende reguleringsplanarbeid (som legger til rette for 
studentboliger i gå- eller sykkelavstand fra Universitetet).   

Med utgangspunkt i foreslått parkeringskrav vil antall parkeringsplasser være færre enn gjeldende 
parkeringskrav. Disse foreslått derfor, i sin helhet, løst på bakkenivå og oppdelt i tilknytning til byggene.  

d) Felles uteoppholdsareal 

Gjeldende krav til uteoppholdsareal er satt med tanke på «tradisjonell» bolig og er ikke beregnet for 
studentboliger. Det foreligger ikke egne krav for denne typen boliger. Det vil imidlertid bli satt av tilstrekkelig 
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areal til felles uteopphold med god kvalitet. Uteoppholdsarealene er planlagt ved inngangen av hvert av de 
tre H-formete byggene og i nærheten av leilighetsbygget. 

4. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

Planarbeidet er vurdert ift. § 6 (herunder vedlegg I) samt §8 (herunder vedlegg II) i forskrift om 
konsekvensutredninger og vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

5. Planprosess og medvirkning 

Dette brevet oversendes berørte parter og interessenter samt offentlige instanser slik at de som ønsker det 
kan komme med innspill til oppstart av planarbeidet.  

Neste mulighet for å komme med innspill vil være når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det 
offentlige ettersynet vil bli varslet ved brev og ved kunngjøring på kommunens nettsider og i Avisa Nordland. 

Øvrige varslingsmateriale, herunder planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte, kan ses/lastes ned fra Bodø 
kommunes hjemmeside: https://bodo.kommune.no/planprosesser/.  

Eventuelle innspill til varsel om planoppstart av detaljreguleringsplanarbeidet skal sendes skriftlig til 
Norconsult v/ Soia Rahasindrainy, PB 234, 8001 BODØ eller på epost: 
soia.rahasindrainy@norconsult.com, innen 20.04.2021. 

Det vil bli avholdt et møte med berørte naboer og velforeningen ifm. oppstartsvarselet. Møtet vil bli avholdt 
digitalt (på Microsoft Teams) på grunn av koronasituasjonen, og vil finne sted 12.04.2021 kl. 18. De som 
ønsker å være med på et slikt møte bes om å sende kontaktinfo (navn, adresse og postadresse) til 
undertegnede, elektronisk, innen 09.04.2021.    

 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Soia Rahasindrainy   


