
    

 

 Særutskrift 
Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 

04.08.2021 67372/2021 2020/8330 L12 

Byutvikling   
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

21/32 Plan- og miljøutvalget 13.10.2021 

21/141 Bystyret 28.10.2021 
 

Sluttbehandling - Endring av detaljreguleringsplan for Jensvolldallen 

Bystyrets behandling i møte den 28.10.2021: 
 

Votering 
 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 
 
Bodø bystyre vedtar endring av detaljregulering for Jensvolldalen slik det er vist på plankart 
med PlanID 2014015 datert 10.06.21, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.06.21 og 
planbeskrivelse datert 10.06.21. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 

 

 
 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 13.10.2021: 
 
 
Votering 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar endring av detaljregulering for Jensvolldalen slik det er vist på plankart 
med PlanID 2014015 datert 10.06.21, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.06.21 og 
planbeskrivelse datert 10.06.21. 
 



Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
 
Bodø bystyre vedtar endring av detaljregulering for Jensvolldalen slik det er vist på plankart 
med PlanID 2014015 datert 10.06.21, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.06.21 og 
planbeskrivelse datert 10.06.21. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd 
 

Sammendrag 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for en økning av byggehøyder i det nord-østligste 
byggeområdet fra 4 etasjer til 6 etasjer. Øvrige endringer i planen er etablering av nytt fortau langs 
den nordligste armen i internveinettet. 
 
Forslagsstiller er Jensvoll Eiendom AS og plankonsulent er Norconsult AS. 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i 
samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer.  
  
Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. 
Forslaget lå ute på høring over sommeren 2021, og det kom inn 9 uttalelser, hvor av 4 fra 
privatpersoner. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas som det nå foreligger. 

Saksopplysninger 
Bakgrunn  
Norconsult AS fremmer på vegne av Jensvoll Eiendom AS forslag om endring av detaljregulering 
for Jensvolldalen. Detaljregulering for Jensvolldalen ble vedtatt i mars 2015, og legger til rette for 
utbygging av boliger med tilhørende uteoppholdsareal, internveier og parkering. Området er delt 
inn i 10 ulike byggeområder, og store deler av planområdet er utbygd. Planen ble i møte i Plan- og 
miljøutvalget den 20.01.21 endret etter forenklet prosess. Endringene lå da også i den nord-østlige 
delen, da utbygger ønsket å flytte veiformål og justere formålsgrenser mellom to av 
delformålene. Det var også ønskelig å samtidig øke byggehøyden for det nordøstligste bygget 
innenfor planområdet med to etasjer for å oppnå samme høyde som de to øvrige byggene. Dette 
ble ikke vurdert som innenfor rammene av en endring etter enklere prosess jf. pbl. 12-14, og må 
derfor tas som en full planendring, noe denne saken legger til rette for. 
 
Planområdet  
Planområdet ligger i vestre del av Jensvolldalen, omtrent 4,5 km fra Bodø sentrum. Området er på 
omlag 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.  
  



 
Planavgrensning. Området der høydene foreslås økt er skravert i sort 

   
Planstatus  
Området er regulert gjennom detaljreguleringsplan for Jensvolldalen (planID 2014015) sist endret 
20.01.21. Gjeldende plan vil i sin helhet erstattes av denne planendringen.  
 
Planforslaget  
 
Generelt 
Den gjeldende planen for Jensvolldalen legger til rette for boligformål med tilhørende lekeplasser, 
internveier og parkering og øvrige tekniske anlegg og sikringstiltak. Planen inneholder også 
innregulering av eksisterende barnehage med tilhørende parkering.  Alle disse formålene 
videreføres i det nye forslaget. Hensikten med denne 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 under viser.   



 
Oversikt over endringer i byggeområdet 

 
Antall boliger, byggehøyder og utnyttelse  
Opprinnelig plan estimerte inntil 150 boenheter, men hvor det ble åpnet for at det endelige 
antallet kunne bli noe høyere. Totalt er 178 bolig ferdigstilt, og totalt estimat pr mai 2021 er som 
følger:   
 
Byggetrinn 1: Felt 1-4  40 ferdigattester 
Byggetrinn 2: Felt 7-8  46 ferdigattester 
Byggetrinn 3: Felt 9   92 ferdigattester 
Byggetrinn 4: Felt 10  87 igangsatte 
Byggetrinn 5: Felt 5-6  22 estimerte 
 
Bestemmelsene setter et tak på totalt 287 boenheter i planområdet. Disse er bygget/skal bygges 
gjennom fem byggetrinn, og der de to ekstra etasjene denne planendringen omfatter 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 figuren under. 
 
 



   
 Endringen innebærer at bygg 3 får samme høyde som påbegynte bygg 1 og 2. 

 
Sol og skygge 
Det er gjennomført solanalyser for byggetrinnet med to ekstra etasjer for bygg 3. Disse viser at 
bebyggelsen vil ha gode solforhold store deler av året og jevnt fordelt over dagen. 
Uteoppholdsarealene ligger godt plassert i forhold til solinnstråling, og vil veksle på å ha sol 
gjennom dagen. De nye byggene vil i liten grad kaste skygge på bakenforliggende eiendommer. 
Bygg 3, som søkes økt med to etasjer, kaster i all hovedsak skyggen innenfor planområdet. 
 



 
Solstudier for St. Hans-aften   

 

 
 
Solstudier for høstjevndøgn 

 
 
 



Uteoppholdsareal  
Byggeområdet har tre arealer regulert til uteareal, f_BUT6 og 13 på lokk over parkeringsanlegg og 
f_BUT14 i bakkant av Bygg 3. 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.    

  
Trafikk, parkering og teknisk infrastruktur  
Det har blitt utarbeidet en ny trafikkvurdering basert på økningen med 12 enheter. Denne viser at 
det ligger til rette for god trafikkavvikling og stor kapasitetsreserve på adkomsten til området. Det 
har som følge av dette likevel blitt anbefalt å legge inn nytt fortau langs den nordligste veiarmen 
som gir adkomst til de østligste byggeområdene. Parkering finner sted delvis under terreng og på 
terreng i bakkant av bygg 3.  
 
Planprosessen  
Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt 28.04.2021. Forslaget lå ute på høring fra 24.06.21 til 
21.08.21, og det ble samtidig sendt ut varsel til berørte parter, offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner. Det kom inn i alt 9 uttalelser i høringsperioden. 
 



Merknadsstiller/Dato Sammendrag av innhold Kommentarer fra Byutvikling 

Eirik Jakobsen, 30.06.21 Ingen merknader Tatt til orientering 

Christian Følvik, 01.07.21 Ønsker ikke økningen til 6 
etasjer, da bygget er plassert 
med innsyn til hans bolig.  

Bygget som er foreslått økt fra 4 
til 6 etasjer ligger over 70 meter 
fra adressen til merknadsstiller. 
Det er ikke sannsynlig at 
økningen med to etasjer vil 
medføre spesielle ulemper 
knyttet til innsyn mellom 
boligene. 

Lise-Beate H Iversen, 02.07.21 Ønsker at byggehøydene forblir 
på 4 etasjer. 

 
Byutviklings vurdering er at 
økningen med to etasjer (like 
høyt som nabobyggene sørover) 
ikke fører til urimelige ulemper 
for bebyggelsen som ligger nord 
for Soløyvannsveien.  
 

Avinor AS, 09.07.21 Ingen merknader Tatt til orientering 

Statens vegvesen, 12.07.21 Ingen merknader Tatt til orientering 

Bane NOR, 02.08.21 Ingen merknader Tatt til orientering 

Statsforvalteren i Nordland, 
16.08.21 

Ingen merknader Tatt til orientering 

Nordland Fylkeskommune, 
20.08.21 

Ingen vesentlige merknader til 
planforslagets arealdisponering. 
Ser positivt på at det etableres 
fortau helt fram til de nye 
byggene øst i planområdet. 
Plandokumentene er etter 
fylkeskommunens vurdering 
klare og entydige. 

Tatt til orientering 



Petter Hesselroth, 20.08.21 Protesterer mot økte 
byggehøyder.  Merknadsstilleren 
anfører at hans eiendom, 
naboeiendommen 40/3, ligger 
dels på samme nivå som østlige 
del av planområdet, og at 
endring av byggehøyde vil 
påvirke negativt både utsikt og 
skygge. Nedre del av 40/3 vil 
miste sol og utsikt og bli skygget 
ut av de planlagte byggene. 
Mener også at de foreslåtte 
byggehøydene ikke skaper en 
harmonisk situasjon, og at 
dagens plan med avtrapping mot 
nord, syd og vest er å foretrekke. 
Merknadsstiller protesterte i 
august 2020 da tiltakshaver 
søkte om dispensasjon, og stiller 
seg overrasket over at høydene 
likevel ble fremmet i denne 
høringen.  
 

Sol/skyggestudiene viser ikke at 
nevnte eiendom blir skygget ut i 
vesentlig grad av økningen med 
to etasjer. Da eiendommen har 
en fasong som stikker ut 
vestover bak de sørlige byggene, 
vil ikke økningen i nord ha 
betydning for eiendommen. 
Eiendommen til merknadsstiller 
er uregulert, og 
utbyggingspotensialet er ikke 
avklart utover at det er satt som 
bebyggelse og anlegg i KPA 2018. 
Det er ingen automatikk i at 
områder satt av til bebyggelse og 
anlegg kan utnyttes til 
boligbebyggelse. Byutvikling kan 
ikke se at endringen fører til 
vesentlig ulempe for 40/3. 

Nevnte dispensasjonssøknad i 
2020 ble behandlet med avslag, 
under henvisning til at det måtte 
søkes om planendring.  

 

Vurderinger 
 
Byggehøyder og utnyttelse 
Planen legger opp til en økning i byggehøyder fra fire til seks etasjer, dette er i seg selv en 
vesentlig økning. Men endringen innebærer at bygg 3 blir oppført med samme etasjeantall som 
bygg 1 og 2, og dette bidrar til et mer helhetlig preg på bebyggelsen i den østlige delen av 
området. Plasseringen av bebyggelsen gir i liten grad ulemper eller tap av utsikt for den øvrige 
bebyggelsen, og gir gode sol- og utsiktsforhold nedover dalen. Rådmannen mener på bakgrunn av 
dette at endringen i høyder kan aksepteres.    
 
Uteoppholdsareal, sol/skygge  
Planområdets østlige del inneholder tre ulike områder for uteopphold, som dekker kravene i 
kommuneplanens arealdel. Som vist i sol/skygge-diagrammene varierer solinnstråling på de ulike 
arealene gjennom dagen, med i sum gode og akseptable solforhold.   
 
Trafikk, parkering og teknisk infrastruktur  
Det har blitt utarbeidet supplerende trafikkanalyser på bakgrunn av denne reelle og planlagte 
økningen av antall boenheter. Denne konkluderer med at trafikksystemet har tilstrekkelig 
kapasitet til omsøkte tiltak og det totale antall boliger i området. Vann og avløp er allerede 
dimensjonert for økningen.     
 
Barn og unges interesser  
Nytt fortau vil bedre trafikksikkerhet og gi barna trygg skolevei til nærliggende skole og barnehage. 
Området har lekeplasser og uteareal i tråd med kravene i kommuneplanens arealdel. Barn og 
unges interesser anses som ivaretatt.  



 
Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Planforslaget har ingen spesielle økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Naturmangfold 
Hele området var før utbyggingen kategorisert som skog med middels til særs høy bonitet. Det er 
ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet. Området er i dag i all hovedsak utbygd eller 
fremstår som et anleggsområde. Rådmannen mener at endringen av planen ikke vil gå ut over 
naturmangfoldet i området i dag.  
 
Bærekraftmål 
Planforslaget bidrar til oppnåelsen av følgende bærekraftmål: 
 

 

Gjennomføringen av utbyggingen vil generere arbeidsplasser og lokal verdiskapning. 
 

 

Planområdet tilbyr boliger av ulik størrelse, og med Husbankfinansiering. Dette bidrar til at 
flere kan komme inn på boligmarkedet.  

 

Gjennom å fortette et eksisterende utbyggingsområde for boligbygging unngår en å ta i bruk 
nye urørte arealer for å realisere de nye boligene. 

 

Planforslaget er fremmet i forståelse mellom Byutvikling og tiltakshaver. Planprosessen sikrer 
at berørte parter og andre myndigheter kan uttale seg og gi innspill til prosessen.   

 
Klima- og energiplan 2019-2031   
Klima- og energiplanen har blant annet som mål at klimagassutslippene skal reduseres. Planen vil 
bidra til å legge til rette for ny bebyggelse som bygges etter nye tekniske forskrifter som reduserer 
klimapåvirkningene av tiltaket. Tiltaket innebærer fortetting av et eksisterende byggeområde. Det 
er begrenset kollektivtilbud til planområdet, og samlet sett vil tiltaket gi noe økt trafikk da 
arealbruken det legges opp til i stor grad vil bli bilbasert. Planforslaget vurderes ellers i å være i 
samsvar med føringer både i kommunens folkehelseplan og klima- og energiplan.  
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Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen vurderer at planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, er tilstrekkelig 
grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og 
retningslinjer. Økningen på to etasjer kan etter Rådmannens syn aksepteres, da det ikke medfører 
vesentlige ulemper for området som helhet. Endringen vil også bidra til økt boligbygging og 
fortetting av et eksisterende boligområde. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. 
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Jonas Bjørklund  
 
 

Trykte vedlegg: 
1 Planbestemmelser 
2 Plankart 
3 Planbeskrivelse 
4 Q-1 Støyrapport inkl vedlegg 
5 Trafikkvurderinger 
6 Sol og skygge-diagrammer 

 
 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
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