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1 Sammendrag  

Detaljregulering for Jensvolldalen ble vedtatt i mars 2015, en plan som legger til rette for utbygging 

av boliger med tilhørende uteoppholdsareal, internveier og parkering. Området er delt inn i 10 ulike 

byggeområder med fasedelt utbygging. Store deler av planområdet er utbygd.  

Hensikten med dette planarbeidet er å øke byggehøyden for det nordøstligste bygget i 

planområdet, slik at det kan bygges i 6 etasjer her slik som planen tillater for byggene rett sør for 

dette bygget.  

Planforslaget bidrar til en fortetning i et boligområde som er under bygging.  Noe som er med på å 

utsette behovet noe, for å ta nye områder i bruk til boligformål for å dekke boligetterspørselen i 

Bodø. 

Som del av planarbeidet er det utført oppdaterte vurderinger ift. støy fra veg og trafikale 

vurderinger (kapasitet og trafikksikkerhet). Det er avdekket av støy fra vegene ikke vil være et 

problem. Hva gjelder trafikale vurderinger er det vurdert at det bør være fortau langs den nordligste 

vegen også. Et slik fortau er nå regulert inn. 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen vil planforslaget etter forslagstillers 

vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 
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2 Bakgrunn 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Detaljregulering for Jensvolldalen ble vedtatt i mars 2015, en plan som legger til rette for utbygging 

av boliger med tilhørende uteoppholdsareal, internveier og parkering. Området er delt inn i 10 ulike 

byggeområder med fasedelt utbygging. Store deler av planområdet er utbygd.  

Planen ble i møte i Plan- og miljøutvalget den 20.01.21 endret etter forenklet prosess. 

Begrunnelsen for endringen var å komme i gang med en markedstilpasset utbygging i nordøstlig 

del av planområdet og en utbygging som ivaretok terrenget og lysforholdene bedre enn det 

gjeldende reguleringsplan la til rette for. Planen ble endret i den nord-østlige delen, da utbygger 

ønsket å flytte veiformål, og justere formålsgrenser mellom to av delformålene. Bakgrunnen for 

dette var ønske om å flytte nybyggene for å oppnå bedre arrondering mellom bygninger og 

veiareal, samt legge til rette for bedre sol- og utsiktsforhold. Det var også ønskelig å øke 

byggehøyden for det nordøstligste bygget innenfor planområdet, men det kunne ikke tas som 

endring etter forenklet prosess.  Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for å øke 

byggehøyden for denne delen av planområdet (øke byggehøyden for ett bygg med to etasjer).  

 

2.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 

Tiltakshaver: 

Jensvoll Eiendom AS 

Storgata 8 

8006 Bodø 

 

Plankonsulent: 

 Norconsult AS 

Postboks 234 

8001 Bodø 

 

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr./bnr. 40/3, 4, 120, 121, 127, 136, 150, 418, 554, 597, 

599, 615 og 616, 145/48 og 111. Endringen gjelder innenfor gnr. 40 bnr. 615.  

Jensvoll Eiendom AS står som grunneier av hele planområdet.  

 

2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

Planendring etter forenklet prosess ble vedtatt i Plan- og miljøutvalget den 20.01.21. 
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2.4 KRAV 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. 

Ønsket bruk (boligformål) av området er i samsvar med det som er avklart i overordnet plan og 

reguleringsplan. Bodø kommune som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning har 

tilsluttet seg denne vurderingen. 
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3 Planprosessen 

 

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS 

Varsel om oppstart av detaljregulering med utbyggingsavtale ble kunngjort i Avisa Nordland 

12.05.2021 og på kommunens hjemmesider. Berørte parter ble varslet via brev.  

 

3.2 MØTER OG ANDRE DELTAKERE 

Oppstartsmøte med Bodø kommune ble avholdt 28.04.2021. Saksbehandler hos Byutvikling Plan 

er Jonas Bjørklund. 

 

3.3 INNSPILL TIL PLANEN 

Det kom inn totalt 8 innspill til varslet planoppstart. Disse er oppsummert og merknadsbehandlet i 

tabellen under.  

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Avinor 19.05.21 Ber om at følgende bestemmelse 

innarbeides i bestemmelsene: 

Bruk av byggekraner  
Alle byggekraner skal være 

utstyrt med faste røde hinderlys 

i tråd med gjeldende regelverk 

av hensyn til flysikkerheten. 

 

Ivaretas. 
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Iris Salten IKS 28.05.21 Iris Salten IKS har flg merknad til 

utlyst høring om endring av 

detaljreguleringsplan for 

Jensvolldalen. 

 

Avfallsanlegg for bygg 2 og 3 er 

prosjektert ut ifra ett gitt antall 

boenheter. Med økning av 2 

etasjer for bygg 3 som øker antall 

boenheter med 12 stk må 

avfallsanlegget øke kapasiteten for 

restavfall. I tillegg har Iris innført at 

alle avfallsanlegg skal ha egen 

oppsamlingsenhet for 

husholdningsplast/plastemballasje 

for å øke kildesorteringensgraden 

hos den enkelte husholdning. 

 

Avfallsanlegget for Bygg 2 og 3 må 

økes med 2 innsamlingsenheter fra 

4 til 6 enheter. 

 

Ivaretas/avklares som del av 

byggesøknad. 

 

 

Harald Hesselroth 03.06.21 Protesterer ift. økt byggehøyde. 

«Det hevdes i dokumentene at 

økning av byggehøyde ikke vil gi 

negative skyggevirkninger for 

naboer og at en videre utbygging 

innover i dalen vil skje på et 

høyere nivå. Dette er direkte feil. 

Vår eiendom ligger dels på samme 

nivå som denne og endring av 

byggehøyde vil påvirke både utsikt 

og skygge. Nedre del av vår 

eiendom gnr/bnr 40/3 som grenser 

til utbyggingsområdet vil miste sol 

og utsikt og blir liggende i 

skyggeland, dvs gi betydelige 

negative skyggevirkninger langt inn 

på vår eiendom.  

Det hevdes videre at det vil være 

lite harmonisk at dette delområdet 

har lavere byggehøyde enn 

naboområdet. Vi kan ikke si oss 

enig i dette. Dagens plan har 

varierende byggehøyde og legger 

Som sol- og 

skyggediagrammene viser i 

kapittel 6.4, vil bebyggelsen 

kun kaste marginalt med 

skygge inn på klagers 

eiendom. Skyggen når kun 

over eiendomsgrensen sent 

på ettermiddagen på høsten. 

Det er riktig at eiendommen til 

klager ligger dels på samme 

nivå som området som ønskes 

endret. Men om området skal 

bebygges må området heves 

ift. atkomst og dels knyttet til 

lys- og solforhold (bokvalitet).  

 

 

Vurderingen bygger på 

topografien i området 

(stigende terreng mot nord) og 

at en eventuell bebyggelse 

videre innover dalen må 

basere seg på og heve 
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opp til avtrapping av bebyggelse 

mot nord, syd og vest. Vi mener 

dette gir en mer harmonisk 

avtrapping mot øvrige 

eiendommer. Dagens plan 

harmonerer godt med topografien i 

området hvor tilgrensende terreng 

(til delområde B6) ligger lavere enn 

for delområde B9. Det er videre 

kun delområde B9 som er regulert 

med 18 meters gesimshøyde. Her 

har utbygger allerede fått godkjent 

høyere gesimshøyder enn 

opprinnelig plan og dermed 

allerede fått godkjent 1 etg mer 

enn opprinnelig plan åpnet for». 

dagens terreng. Området 

vurderes derigjennom og 

kunne tåle en økt byggehøyde 

på inntil 2 etasjer. Vi står fast 

på at området vil fremstå som 

mere harmonisk og ensartet 

om de tre byggen i området 

kan gis samme etasjeantall, 

dvs. på lik linje med 

blokkbebyggelsen i B9. 

   

 

 

Petter Hesselroth 31.05.21 Likelydende merknad som Harald 

Hesselroth 

Se svar til Harald Hesselroth 

sin merknad. 

Nordland 

fylkeskommune 

08.06.21 NFK har ingen merknader knyttet 

til den økte byggehøyden, og er 

enig i kommunens vurdering om at 

tilhørende analyser må oppdateres 

for å avdekke eventuelle 

avbøtende tiltak. 

Tar opp en del forhold knyttet til 

regionale interesser. 

 

Vurderinger knyttet til støy og 

trafikk er oppdatert som følge 

av endringsforslaget. 

 

 

Er ivaretatt i gjeldende 

reguleringsplan, og utfordres 

ikke av to ekstra etasjer på ett 

bygg. 

Bane Nor 04.06.21 Ingen merknader, men gjør 

oppmerksom på at de vil holdes 

orientert dersom andre forhold som 

berører jernbanens interesser 

ønsket endret i planarbeidet. 

- 

Salten Brann IKS 07.06.21 Salten Brann AS referer til en del 

krav ift. tilrettelegging for rednings- 

og slokkeinnsats. 

Ivaretas ved 

detaljprosjektering/bygge-

søknad.  
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Statens vegvesen 28.05.21 SVV har ingen merknader til 

planendringen. 

- 
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 OVERORDNEDE PLANER 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

I kommuneplanens arealdel er hoveddelen av planområdet avsatt til bebyggelse- og 

anleggsformål. I øst ligger deler av planavgrensningen utenfor markagrensen. Volleyballbanen, 

grøntområdet og turstien sør for barnehagen er avsatt til framtidig idrettsanlegg.  

 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Bodø kommune. Hentet fra Bodø kommunes karttjeneste 

på nett.  

 

 

 

 

 



 Oppdragsnr.: 5142749 

 

        

Detaljregulering for Jensvolldalen, planID 2014015 

 

13 

 

4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 

Detaljreguleringsplan for Jensvolldalen (planID 2014015), dvs. planen som vil erstattes av denne 
planendringen i sin helhet. 
 
 
 

4.3 TILGRENSENDE PLANER 

I nord grenser planområdet til reguleringsplan for hovedvannledning fra Hunstadlia til Grønnåsen 

(under grunnen, plan-ID 2226), reguleringsplan for Svartlia (plan-ID 2222) og igangsatt 

reguleringsplan for Svartlia gnr/bnr 40/76. I øst grenser planområdet til reguleringsplan for 

drikkevannsbasseng Hunstadlia (under grunnen, plan-ID 2225) og i sør-vest grenser planområdet 

til reguleringsplan for Grønnåsen (plan-ID 1172) og RV 80 Jensvoll-Hunstadmoen (plan-ID 1176 og 

1176_1). 

 

4.4 STATLIGE OG REGIONALE PLANRETNINGSLINJER 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og 

funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse 

med planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 



 Oppdragsnr.: 5142749 

 

        

Detaljregulering for Jensvolldalen, planID 2014015 

 

14 

 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende 

forhold 

5.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger i vestre del av Jensvolldalen, omtrent 4,5 km fra Bodø sentrum. Området er ca. 

61,5 daa og avgrenses av Soløyvannsveien i nord og jernbanen i sørvest. Planavgrensningen er 

trukket fram til senterlinjen i Soløyvannsveien og et stykke nord mot Svartlia boligfelt og forbi 

barnehagen i vest. Planavgrensningen er vist på illustrasjonen nedenfor. 

 

Grunnkartet er hentet fra www.kommunekart.com. Planavgrensningen er vist med svart linje, og 

sortmarkert område viser området hvor det gjøres endringer. Norconsult AS. 
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5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Planområdet var opprinnelig ubebygd, og var lenge brukt som anleggsområde i forbindelse med 

den planlagte utbyggingen.  I dag er store deler av planområdet utbygd med rekkehus, 

flermannsboliger og blokker. Status er som følger: 

 

 

 

 

 

 

Både i nord, sør og vest er planområdet omgitt av eksisterende boligbebyggelse. Sørvest for 

planområdet og jernbanen ligger det en barnehage. Områdene øst for planområdet består av tett 

barskog. 

 

Flyfoto over planområdet og tilgrensende områder. Bildet er hentet fra Gule siders kartløsning på 

nett (2008). 

 

 

Etappe Felt Status 

Etappe 1 B1, B2, B3, B4 Ferdig utbygd 

Etappe 2 B7, B8 Ferdig utbygd 

Etappe 3 B9 Ferdig utbygd 

Etappe 4 B10 («ny B10») Under utbygging  

Etappe 5 B5, B6 («ny B6») Fremtidig utbygging 
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5.3 STEDETS KARAKTER 

Planområdet er for en stor del utbygd med rekkehus, flermannsboliger og blokkbebyggelse. Like 

nord for planområdet ligger boligområdet Svartlia som i hovedsak består av frittliggende eneboliger 

og tomannsboliger med to etasjer og loft. Bygningene er av samme tidsalder og byggemåte; 

trebebyggelse med liggende bordkledning, sprossede vinduer og saltak. Bebyggelsen i Vestlia og 

Slåttlia er lite synlig i planområdet på grunn av terrenget og har liten visuell innvirkning på 

stedskarakteren i planområdet. 

Sørvest for jernbanen er bebyggelsen mer variert og noe fortettet. Bebyggelsen her består av 

frittliggende eneboliger, rekkehus og leiligheter. 

 

5.4 LANDSKAP 

Topografi  

Planområdet ligger i enden av en skogkledt dal med sørøstlig orientering. Mot nord har landskapet 

en bratt helning mot Svartlia fra Soløyvannsveien. På nordsiden av bekken er terrenget relativt flatt 

fram mot Soløyvannsveien, mens det på sørsiden av bekken går bratt opp mot Vestlia og Slåttlia. 

Dette gir planområdet en naturlig avgrensning i dalen og i landskapet. Bekken som renner gjennom 

området ligger i en ravine med dybde på ca. 3-4 meter.  

Den store åsen litt øst for midtre del av planområdet er et markant element i landskapet. Denne 

ligger mellom kt +35 og kt. +55 og fungerer som utsiktspunkt mot kysten i vest. 

Solforhold 

Planområdet har gode solforhold med både morgen, formiddag - og ettermiddagssol store deler av 

året. Østlige deler av området vil ha mest ettermiddagssol mens vestlige deler vil ha mest morgen- 

og formiddagssol. På vinterstid vil solen ligge lavere, noe som vil gi færre lystimer enn på 

sommerhalvåret.  

Vind og lokalklima 

Ved nærmeste målestasjon, Bodø Lufthavn, er dominerende vindretning hovedsakelig østlig. 

Dominerende sommervind kommer fra nord/nordvest til sør/sørvest. Vind fra sørvestlig retning gir 

normalt høyere vindhastigheter enn vind fra vest og nordvest. Nordlig vindretning i 

sommersesongen er normalt representert med lavere vindhastigheter, men vind fra nord har gjerne 

lavere temperaturer og den følte effekten av vinden vil være sterkere. 

Planområdet ligger nederst i en dal med sørøstlig orientering og skjermes av tett skog mot øst. 

Dette kan gi lunere lokalklimatiske forhold og fungere dempende i forhold til de dominerende 

vindretningene.  

 

5.5 KULTURMINNER OG KULTURELL VERDI 

Det er ingen kjente kulturminner i området. 
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5.6 NATURVERDIER 

Det er ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet.  

Hele området er kategorisert som skog med middels til særs høy bonitet. 

 

5.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK 

 

Hensynssone friluftsliv (H530_146), kommuneplanens arealdel 2018-2030. Kilde: 

www.kommunekart.com  

Hoveddelen av planområdet er ikke kjent å være i bruk som friluftsområde og er ikke registrert i 

Salten Friluftsråd friluftslivkartlegging. I sørøst er en liten del av planområdet registrert som en del 

av et større friluftsområde som strekker seg østover til Hunstad og Skavdalslia.  

Sør for barnehagen er det en volleyballbane og en skogkledt skråning som er karakterisert som et 

viktig område for utøvelse av rekreasjon og lek.  

 

5.8 LANDBRUK 

Deler var før vedtak av gjeldende reguleringsplan registrert som fulldyrka og overflatedyrket jord 

(matjord). Området var ikke brukt til landbruk. 
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5.9 TRAFIKKFORHOLD 

Atkomsten til planområdet vil være fra Soløyvannsveien som er en kommunal veg. Mot nord er det 

avkjørsel fra Soløyvannsveien til boligfeltet i Svartlia. Siden området ble regulert i 2015 er det utført 

flere utbedringer av Soløyvannsveien. Det er etablert ny jernbaneundergang, nytt fortau på 

nordsiden av Soløyvannsveien, fartshumper og opphøyde gangfelt over Soløyvannsveien vest for 

Jensvolldalen. 

Det er for øvrig god kollektivdekning fra bussholdeplassen ved Rv.80/Jensvoll, ca. 600 meter sør 

for planområdet. 

I 2014 ble det gjennomført trafikktellinger i Soløyvannsveien henholdsvis nord og sør for kryss mot 

boligfeltet i Svartlia der «Soløyvannsveien nord» tilsvarer trafikken som passerer adkomsten til 

planområdet som ligger ca. 100 m nordøst for krysset mot Svartlifotvegen. Denne trafikken 

kommer fra idrettsanleggene ved Bestemorenga og noe boliger og jordbrukseiendommer langs 

Soløyvannet. I tillegg er det i ettertid bygget ut et boligfelt i Jensvollia med anslagsvis 47 boliger 

hvorav de fleste er eneboliger. 

Fartsgrensen langs Soløyvannsveien fra vest er 30 km/t, men øker til 50 km/t like øst for planlagt 

avkjøring til nytt boligområde. Videre øker fartsgrensen til 60km/t. Svartlifotveien er skiltet med 30-

sone. I forbindelse med trafikktellingene ble fartsnivå også registrert. I Soløyvannsveien sør for 

undergang varierer gjennomsnittshastigheten mellom 29-31 km/t, mens registrert hastighet i nord 

er 38-40 km/t.   

 

Fartsgrenser og skilt langs Soløyvannsveien, basert på befaring i området 30.11.14.  
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5.10 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Nærmeste barnehage er barnehagen som delvis inngår i planområdet på motsatt side av 

jernbanen. Denne har 106 barn og årsverk på 20,5. Nærmeste barneskole er Grønnåsen skole, ca. 

500 meter nordøst for planområdet. Nærmeste ungdomsskole er Alstad ungdomsskole, ca. 1,5 km 

sør for planområdet. Både skole- og barnehagekapasiteten regnes å være tilstrekkelig for 

utbygging av første etappe (40 boenheter). 

Nærmeste dagligvarebutikk (Bunnpris Grønnåsen) ligger ca. 750 meter vest for planområdet. Sør 

for Bunnpris finnes i tillegg et utvalg dagligvarebutikker og andre forretninger (Møbelringen, Rema 

1000, etc). 

 

5.11 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 

Det planlagte utbyggingsområdet er i dag ubebygd og er ikke tilpasset universell utforming. Store 

deler av området er derimot relativt flatt og kan tilrettelegges for universell utforming.  

 

5.12 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Vann og avløp  

Hovedledningene for vann- og spillvann og rør for felles avløp ligger øst for kulverten langs 

Soløyvannsveien og opp mot Svartlia. Fra avkjørselen ved Svartlifotveien mot vest ligger disse noe 

sør for eksisterende kulvert og deles deretter nord og sør for barnehagen. Overløpsledning 

(OV400) som håndterer avrenning fra Svartlia krysser Soløyvannsveien fra Svartlifotveien i nord og 

inn i vestlige deler av planområdet. Overvann i Jensvolldalen følger bekkeløpet og møter 

overløpsledningen ved jernbanefyllingen i vest og kommer ut videre mot vest (OV800). Bekken er 

lagt i rør fra jernbanefyllingen i vest. 
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Kart over eksisterende vann- og avløpsrør og el-kabler i vestlige deler av planområdet (Byteknikk) 

Energiforsyning 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. I tilknytning til boligfeltet i Svartlia er 

det lokalisert en trafo et stykke nord i Svartlifotveien. Denne har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne 

første etappe. Det ligger ledige rør i Soløyvannsveien som kan benyttes for å krysse veien inn til 

det nye feltet, forutsatt at disse ikke er skadet eller av andre grunner ikke kan benyttes. 

5.13 GRUNNFORHOLD 

Forurensning 

Det ble gjennomført en miljøteknisk undersøkelse for 1.utbyggingsetappe i juli 2014. Prøvestikk 

viser at grunnen flere steder er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 2. Dette er et 

forurensningsnivå som er akseptabelt i forhold til planlagt arealbruk (boligformål) og utgjør ingen 

risiko så lenge massene ikke fjernes fra eiendommen. Dersom massene skal fjernes fra 
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eiendommen må de leveres til et godkjent deponi eller behandlingsanlegg. For mer utfyllende 

informasjon vises det til utredningsrapporten1. 

 

Kart over prøvepunkter på nordvestlige deler av planområdet.  A, B, og C viser prøvetaking av 

opplagrede masser i hauger. 

Berggrunn og løsmasser 

Det ble gjennomført grunnundersøkelse med prøvestikk i juli 2014 på nordlige deler av 

eiendommen, se figur nedenfor. Undersøkelsen viser at planområdet generelt har et sandlag på 

1,5-5 meter og et fastere lag med «Bodøleire» under dette. Leiren vurderes å være lite 

setningsgivende. Fjellnivået antas å ligge 1,5-4,5 meter under dagens terreng. Noen steder ble det 

registrert fjell i dagen (udekket fjell). Berggrunnen i planområdet består av kalkglimmerskifer og 

kalksilikatgneis. 

Deler av området er trolig fylt opp med løsmasser fra da boligområdet i Svartlia ble bygget. 

Løsmassene består hovedsakelig av marine strandavsetninger, dvs. sand og skjellsand. Massene 

hadde god permeabilitet og vannet raskt trengte inn når grunnvannstanden ble nådd. Ved økt 

belastning kan det oppstå noe setning, men løsmasser av denne typen tilpasser seg vanligvis 

raskt2. I vest består deler av eiendommen av forvitringsmaterialer.  

 
1 Norconsult AS (2014) Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan. Jensvolldalen B17. Dokumentnr 
FG_001.  
 
2 Rambøll Norge AS (2014) Datarapport fra grunnundersøkelse. Boligområde Jensvolldalen, Bodø. Rapport 
nr 1, oppdragsnr 1350005281. 
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Prøvetakingspunkter fra feltundersøkelse, Rambøll (2014). 

Stabilitetsforhold 

Planområdet er ikke ras- eller skredutsatt, men grenser til flere aktsomhetsområder for snø- og 

steinskred i skråningene både i nord, sør og øst. Nordøst for planområdet er deler av 

aktsomhetsområdene kategorisert som utløsningsområder for snøskred. Det er for tiden igangsatt 

reguleringsarbeid i dette området, og tiltak i forhold til skred og rasfare vil da bli avdekket. 

 

5.14 STØYFORHOLD 

Planområdet ligger utenfor støysonegrensen for flystøy og trafikkstøy fra Riksveg 80. 

Til opprinnelig reguleringsplan ble det gjennomført en støyanalyse for området som vurderte 

støypåvirkningen fra Soløyvannsveien og jernbanen for planlagt første etappe. Denne viste at 

planområdet grenser til gul støysone rundt jernbanen i sørvest og langs Soløyvannsveien. Gul 

sone utgjør en vurderingssone som støyfølsom bebyggelse kan oppføres innenfor dersom det 

gjøres avbøtende tiltak i forhold til støy. Resultatene fra støyanalysen vises nedenfor og viser at 

den planlagte bebyggelsen blir liggende utenfor gul støysone. Resultatene fra denne vil være 

overførbar for øvrige utbyggingsetapper. For utfyllende informasjon vises det til støyanalysen. 
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Illustrasjon over støypåvirkning fra jernbanen og Soløyvannsveien for vestlige deler av planområdet 

(1.etappe). Hentet fra støyanalyse (Norconsult AS, 2014). 
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I 2020 ble det uført en støyanalyse for byggene i øst, og figuren nedenfor viser utbredelsen av 

veitrafikkstøy fra Soløyvannsveien og internvei. 

 

Illustrasjon over støypåvirkning fra Soløyvannsveien og internvei for østlige del av planområdet. Hentet 

fra støyanalyse (Norconsult AS, 2020). 

 

5.15 LUFTFORURENSNING 

Luftforurensningen i planområdet er hovedsakelig knyttet til trafikk fra Soløyvannsveien og 

jernbanen. Det er ikke kjent at planområdet har luftforurensningsverdier som overstiger 

grenseverdiene for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

Planen legger til rette for boligformål med tilhørende lekeplasser, internveier og parkering og øvrige 

tekniske anlegg og sikringstiltak.  Videre innregulering av eksisterende barnehage med tilhørende 

parkering. 

Formålet med planendringen er å åpne for at bygget som planlegges helt i nord kan økes med to 

etasjer, dvs. fra 4 til 6 etasjer inkl. underetasje som vil medføre anslagsvis 12 ekstra boenheter. 

Det innebærer flytting av formålsgrensen mellom felt B6 og B10 vestover slik figuren nedenfor 

viser. 

 

Illustrasjon som viser bygg/del av området hvor byggehøyden ønskes økt, samt hvordan dette løses 

ved flytting av formålsgrensen (Norconsult AS, 2021). 
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6.2 ANALYSER/UTREDNINGER 

Følgende analyser og utredninger er gjennomført i forbindelse med den opprinnelige planen: 

• Miljøundersøkelse med prøvestikk, jf. kap. 5.13, forurensning.  

• Støyanalyse for 1.utbyggingsetappe, jf. kap 5.14 

• Solanalyse for 1.utbyggingsetappe, jf. kap 6.4 

• Trafikksikkerhetsanalyse, jf. kap 6.6 

• Vassdragsteknisk beregning av overvann, jf. Kap. 6.9 

• Geotekniske vurderinger, Rambøll Norge AS. Notatene bygger blant annet på innspill fra 

jernbaneverket og resultatene fra disse utfyller hverandre. Hovedmomentene fra disse er 

gjengitt i kap. 5.13 og 6.9.  

Følgende supplerende analyser er utført i tilknytning til denne planendringen: 

• Støyanalyse for bebyggelsen i øst, jf. 5.14 og 6.12 

• Solanalyse for bebyggelsen i øst, jf. 6.4 

• Oppdatert trafikkvurdering, jf. 6.6 

Notat og tegninger i større format knyttet til dette følger vedlagt planleveransen. 

 

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

Opprinnelig plan estimerte inntil 150 boenheter, men hvor det ble åpnet for at det endelige antallet 

kunne bli noe høyere. 

Prognose pr mai 2021 på antall boenheter er som følger: 
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Dvs. totalt 287 boenheter som bygges ut over fem byggetrinn, og der de to ekstra etasjene tenkes 

gjennomført som del av byggetrinn 4 (utbygging av felt 10) som er igangsatt. Situasjonsplan og 

perspektiver for utbygging av felt B10 er vist i figurene under. 

  

Situasjonsplan for utbygging innenfor felt B10. Det er byggehøyden på bygg 3 som ønskes økt med 

to etasjer (Norconsult AS, 2021). 
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Perspektiv sett mot nordøst. Bygg 1 og 2 er innenfor gjeldende høydebegrensninger, mens bygg 3 

ønskes utbygd i samme høyde/etasjeantall som bygg 1 og 2. (Norconsult AS, 2021) 

 

Perspektiv sett mot sørvest. Bygg 1 og 2 er innenfor gjeldende høydebegrensninger, mens bygg 3 

ønskes utbygd i samme høyde/etasjeantall som bygg 1 og 2. (Norconsult AS, 2021) 

 

De to ekstra etasjene utgjør anslagsvis 12 boenheter og vil bidra til en fortetning i et allerede 

regulert/bygd område.  

Snitt som viser plasseringen av bygg 3 i terrenget fremgår av figuren nedenfor. Det er behov for en 

byggehøyde på 18,5 m ift. gjennomsnittlig planert terreng (mot dagens reguleringsplan som hjemler 

inntil 12 m). 
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Terrengsnitt bygg 3. (Norconsult AS, 2021) 

 

6.4 BOMILJØ/BOKVALITET 

Planen vurderes med foreslått endring og fortsatt å gi et godt grunnlag for et attraktivt boligområde. 

Boligene vil ha gode solforhold, lekeplasser internt i området, tilfredsstillende støyforhold innendørs 

og utendørs og god trafikksikkerhet.  

Det er gjennomført solanalyser for byggetrinnet med to ekstra etasjer for bygg 3. Disse fremgår av 

figurene nedenfor for henholdsvis 23 juni kl. 12,15 og 18 og 01 september kl. 12, 15 og 17. 

 

Sol-/Skyggediagram 23 juni (Norconsult AS, 2021) 
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Sol-/Skyggediagram 01 september (Norconsult AS, 2021) 

Analysen viser at bebyggelsen vil ha gode solforhold store deler av året og jevnt fordelt over 

dagen. Uteoppholdsarealene ligger godt til rette i forhold til solforholdene og vil til enhver tid ha noe 

tilgang på sol. 

 

6.5 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 

Vann og avløp  

Eksisterende vannledning og rør for felles avløp ligger langs Soløyvannsveien. Utbygging i 

Jensvolldalen vil kreve tilrettelegging for vann og avløp for hele utbyggingsområdet.  Dette er 

allerede utført, og det som er bygd vil ha kapasitet til de 12 ekstra boenhetene.  

Energiforsyning 

Det meste er allerede utbygd og vil også ha kapasitet til de 12 ekstra boenhetene. 

 

6.6 TRAFIKKLØSNING  

Utdrag fra sammendraget til trafikkvurderingen følger vedlagt i sin helhet som eget notat): 

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet i forbindelse med den foreslåtte planendringen i 

reguleringsplan for Jensvolldalen (planID 201405). Planendringen vil føre til at det bygges 12 

ekstra boliger i Jensvolldalen slik at det totalt blir bygget 287 boliger. 
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Det er i tidligere faser av prosjektet gjort en omfattende vurdering av trafikksikkerhet og 

gjennomført en rekke utbedrende tiltak. 

For framtidig situasjon er det gjort kapasitetsberegninger av boligutbyggingene i og rundt 

Jensvolldalen og beregnet framtidig trafikk langs Soløyvannsveien for prognoseår 2040. Basert på 

disse trafikktallene er det gjort kapasitetsanalyser av adkomsten til planområdet i framtidig 

situasjon både med beregnede trafikkmengder og en sensitivitetsanalyse med dobling av trafikken. 

Begge disse analysene tyder på god trafikkavvikling og en stor kapasitetsreserve. 

Med tanke på trafikksikkerhet og forhold for gående og syklende er det i stor grad ivaretatt tidligere 

i prosessen. Det kan trolig bli en del villkryssing av Soløyvannsveien nord for planområdet, det 

anbefales her at fartsgrensen reduseres til 50 km/t forbi bebyggelsen for å gi bedre trafikksikkerhet. 

Det anbefales også at det etableres fortau helt fram til de nye byggene øst i planområdet for å i 

størst mulig grad skille myke trafikanter fra biler.  

Som følge av vurderingen er det lagt inn fortau på vestsiden av den nordligste veien, se figuren 

nedenfor. 

 

Plankart som viser nytt fortau langs den nordligste vegen (Norconsult AS, 2021) 

Byggegrense mot de interne veiene er 3,5 m. Område avsatt til bebyggelse (B5 og B6) på 

nordsiden av den nordligste veien er i utgangspunktet ganske smal, og innregulering av et fortau 

på 3 m nå i ettertid gjør området enda smalere. For å få til en fornuftig bebyggelse i dette området 

er byggegrensen redusert til 1 m. Med annen veggrunn på 1,5 m blir det 2,5 m tilgjengelig til 

snøopplag, etc. 

 



 Oppdragsnr.: 5142749 

 

        

Detaljregulering for Jensvolldalen, planID 2014015 

 

32 

 

6.7 PARKERING 

Planområdet ligger innenfor det som er kategorisert som sone B i kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens bestemmelser for sonen er innfridd i det som er bygd og vil også følges og 

innfris for bygg 3. 

 

6.8 PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG 

I samarbeidsavtalen mellom Bodø og tiltakshaver framkommer det at kommunen vil erverve og 

vederlagsfritt overta drift- og vedlikeholdsansvaret for nye veier og fortau, samt eksisterende og ny 

teknisk infrastruktur som omfattes av avtalen. 

 

6.9 VASSDRAGS- OG GEOTEKNISKE VURDERINGER 

Overvannshåndtering 

Bekken igjennom området er lagt i rør og ført fram mot eksisterende overvannskulvert under 

jernbanefyllingen. Planendringen vil ikke ha noen innvirkning på tidligere vurderinger og valgte 

løsninger som for en stor del allerede er utført. 

Geotekniske vurderinger 

Geotekniske forhold er nøye vurdert i gjeldene plan og planendringen medfører ingen endringer i 

disse vurderingene. 

 

6.10 UNIVERSELL UTFORMING 

Universell utforming ivaretas i hht. TEK17. 

 

6.11 UTEOPPHOLDSAREAL 

Området ligger innenfor sone B, og hvor kommuneplanens areadel sine bestemmelser gjelder for 

størrelse og kvalitet på uteoppholdsareal.  Regulert uteoppholdsareal i B5 som inngår i siste 

byggetrinn er tatt ut, da det er tilstrekkelig kapasitet i de øvrige uteoppholdsarealene iht. kravene i 

kommuneplanens arealdel, både hva angår størrelse og kvalitetskrav.  

 

6.12 STØY 

Som redegjort for i kapittel 5.14 er det utarbeidet støysonekart som viser at de planlagte tre 

boligbyggene som inngår i byggetrinnet ikke kommer til å ligge i gul støysone, verken fra 

Soløyvannsveien eller fra det interne vegnettet. Notat med denne støyvurderingen følger vedlagt 

planforslaget i sin helhet. 
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Gjeldende krav til støyforhold på uteoppholdsarealer og stille side vil dermed være ivaretatt uten 

skjermingstiltak. Når bebyggelsen ligger utenfor rød og gul støysone som her, vil krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs støykilder normalt være ivaretatt uten spesielle lydkrav til fasade, forutsatt at 

bygningene ellers er bygget og isolert etter normal standard iht TEK17. 

Øvrige krav til lydforhold internt i bygningene inkl støy fra tekniske installasjoner må ivaretas 

gjennom bygningsakustisk prosjektering i forbindelse med den videre prosjekteringen av 

bygningene. 

 

6.13 KULTURMINNER 

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Skulle det under anleggsfasen framkomme 

spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland 

Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

6.14 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Skole- og barnehagekapasitet må avklares i byggesak. 

 

6.15 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING 

Det er planlagt undergrunns avfallsanlegg internt i området. Ifølge informasjon fra Iris er det største 

undergrunnanlegget dimensjonert for ca. 50 boenheter og har en størrelse på 2x8m. For 

planområdet utgjør dette til sammen 3 undergrunnanlegg som det settes av 16 m2 for hver. For 

første etappe vil avfallshåndteringen plasseres ved felles parkeringsplass vest for boligene. For de 

øvrige områdene vil plassering av avfallsanlegg inngå i boligformålene og avklares nærmere i den 

enkelte etappes utomhusplan.  

For bygg 3 et undergrunns anlegg planlagt og godkjent av Irs i tilknytning til bakkeparkeringen rett 

vest for bygg 3. 
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6.16 RISIKO- OG SÅRBARHET  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 

forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 

for utglidning? 

x  

Er området utsatt for springflo/flom i 

sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 

lukket bekk? 

x Det renner en bekk gjennom 

planområdet. Er ivaretatt ved det 

som er prosjektert og bygd/under 

bygging. 

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 

Fra 1.7.2010 er det lovpålagt krav 

om radonsperre i alle nye 

bygninger hvor det oppholder seg 

mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 

kan inntreffe på nærliggende 

transportårer, utgjøre en risiko for 

området? 

  

• Hendelser på veg x  

 

 

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 

kan inntreffe på nærliggende virksomheter 

(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 

området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 

eksplosjonsfarlig/brennbare 

væsker/gasser 

x 
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Medfører bortfall av tilgang på følgende 

tjenester spesielle ulemper for området? 

x  

• Elektrisitet   

• Teletjenester  

• Vannforsyning  

• Renovasjon/spillvann  

Dersom det går høyspentlinjer 

ved/gjennom området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 

forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk 

av transportnett for gående, syklende og 

kjørende innenfor området? 

 Pga. antall beboere/brukere helt i 

øst av planområdet, har 

trafikkvurderingene anbefalt at 

det legges inn krav om fortau 

langs den nordligste veien også. • Til skole/barnehage  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)  

• Til forretning  

• Til busstopp  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 

anlegg? 

 Det er etablert ny nettstasjon 

innenfor planområdet.  

• Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

 VA-nettet er for en stor del 

allerede utbygd innenfor området. 

• Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

 Ved utrykning kan det også 

kjøres rundt Soløyvannet, men 

dette vil medføre økt 

utrykningstid.   

Tidligere 

bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 

virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 

etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 

x  
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• Industrivirksomhet, herunder 

avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)  Forurensning i grunn, jf. kap 5.13. 

Dette er allerede ryddet opp i 

med som er utført i området. 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i 

nærheten, med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  

 

 

6.17 AVBØTENDE TILTAK/LØSNINGER ROS 

• Trafikksikkerhetstiltak 

• Fortau også langs den nordligste veien, ref. kap. 6.6. 
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6.18 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Følende rekkefølgekrav er tatt med i bestemmelsene (fra opprinnelig plan vedtatt i 2015 og 

videreført): 

• Sikkerhetsgjerde forbi anleggsområdet, langs jernbanen og Soløyvannsveien 

• Utomhusplan for hver utbyggingsetappe 

• Teknisk infrastruktur 

• Sikkerhetstiltak i henhold til trafikksikkerhetsnotatet. 

• Opparbeidelse av uteoppholdsareal 

• Sikkerhetstiltak ift. grunn og vassdrag 

• Etablering av ny kulvert 

• Undergrunns avfallshåndtering 

• Skole- og barnehagekapasitet 

• Utbyggingsrekkefølge 

• Plan for snøopplag 

• Ulempeplan 

• Krav til anleggsfasen 



 Oppdragsnr.: 5142749 

 

        

Detaljregulering for Jensvolldalen, planID 2014015 

 

38 

 

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 

7.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planendringen er i tråd med overordnet plan. 

 

7.2 STEDETS KARAKTER 

Stedets karakter vil ikke endres betydelig ved å åpne for to ekstra etasjer på bygg 3. Bygg 3 

representerer det innerste bygget i byggeområdet og vil ikke gi uakseptable skyggevirkninger for 

nabober i planområdet. En eventuell utbygging videre innover dalen vi foregå på et høyere nivå 

(området må heves ift. adkomst og lysforhold) og bygg 3 vil heller ikke gi skyggevirkninger for 

bebyggelsen her. Skyggene kaster her så vidt inn på disse eiendommene. Det vises til sol-

/skyggediagram i kapittel 6.4 

I forhold til estetikk vil det fremstå som lite harmonisk at det bakerste/innerste bygget har en lavere 

byggehøyde enn byggene som ligger mere i forkant. Området vil fremstå mer helhetlig om disse 

gis samme byggehøyde. Videre stiger terrenget her bakover mot nord og området tåler av den 

grunn også en høyere høyde her sammenlignet med det som ligger i opprinnelig plan. 

 

7.3 LANDSKAP 

Beskrivelse fra plan vedtatt i 2015: 

Jensvolldalen består i dag av et variert landskap der terrenget går fra å være tilnærmet flatt i vest til 

kupert terreng i øst og bratte skråninger mot nord og sør. Langs sørsiden av dalen renner det en 

elv i en bratt ravine og omtrent midt i planområdet er det en stor kolle som kan fungere som 

utkikkspunkt. I forbindelse med utbygging av området planlegges det store terrenghåndteringer og 

planering av området. Dette vil føre til at mange av de karakteristiske formene i landskapet 

forsvinner og også en del av områdets særpreg. 

Det foreslåtte med to ekstra etasjer på ett bygg endrer ikke behovet for landskap-

/terrengtilpasninger. Landskapvirkningene vil heller ikke endres da bygg 1 og 2 og deres 

byggehøyder allerede har satt nivået på nær- og fjernvirkningene. 

 

7.4 NATUR- OG KULTURVERDIER 

Ingen endring som følge av det foreslåtte. 
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7.5 REKREASJONSBRUK OG UTEOMRÅDER 

Ingen endring. Er avsatt tilstrekkelig areal som tilfredsstiller de kommunale kvalitetskravene. 

 

7.6 TRAFIKKFORHOLD 

Ingen endringer utover at det nå legges inn krav til fortau langs den nordligste veien også. Dette vil 

bidra til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet i området. 

 

7.7 BARNS INTERESSER 

Nytt fortau vil bedre trafikksikkerhet og gi barna trygg skolevei. 

 

7.8 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Det er tilstrekkelig kapasitet for skole og barnehage for det forslåtte. 

 

7.9 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Tiltakshaver har inngått en samarbeidsavtale med kommunen angående utbygging av 

Jensvolldalen. I denne fremkommer det at det er tiltakshavers ansvar å sikre opparbeidelse, 

vedlikehold og drift av teknisk og grønn infrastruktur inntil kommunen har overtatt anlegg som er 

søkt og godkjent overtatt. Ved ferdigstilling vil kommunen vederlagsfritt overta drift- og 

vedlikeholdsansvar for offentlige anlegg, vei og fortau, samt eksisterende og ny teknisk og grønn 

infrastruktur som omfattes av avtalen.  

 

7.10 INTERESSEMOTSETNINGER 

Det er fremmet protester til det foreslåtte av grunneier gnr. 40 bnr. 3 og 6. I merknadsbehandlingen 

er det redegjort for hvordan disse er behandlet. 

 

7.11 AVVEINING AV VIRKNINGER 

Planen/tiltaket er i tråd med overordnet plan. Planforslaget bidrar til en fortetning i et boligområde 

som er under bygging.  Noe som er med på å utsette behovet noe for å ta nye områder i bruk til 

boligformål. Det bidrar videre til fortau på vei hvor det ikke var planlagt i utgangspunktet, noe som 

vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for beboerne i planområdet.  

Med grunnlag i planbeskrivelsen med tilhørende vurderinger på støy og trafikk, vurderes tiltaket å 

være godt dokumentert og vurdert. Samlet sett vurderes tiltaket å ha flere positive enn negative 

virkninger for miljø og samfunn 


