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Vedtak om begrenset høring av forslag til endring etter 
forenklet prosess av reguleringsplan for Ragnar Schjølbergs 
vei 1, 3 og 5, plan-id 1308 

 
 
Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, 
behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:  
 

Vedtak 

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for 
Ragnar Schjølbergs vei 1, 3 og 5 ut på begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og 
bygningslovens § 12 – 14. 
 

Sammendrag 

 
Norconsult AS har på vegne av Reinsletta Utvikling AS sendt inn søknad om endring av 
reguleringsplan for Ragnar Schjølbergs vei 1, 3 og 5. Endringen innebærer å fjerne rekkefølgekrav 
om opparbeiding av fortau i Ragnar Schjølbergs vei.  
 
Bakgrunnen for endringen er at det ut ifra trafikale hensyn ikke er behov for fortau i Ragnar 
Schjølbergs vei. Bygging av et fortau er samtidig i konflikt med bestemmelsen om å bevare eller 
reetablere trerekken langs Ragnar Schjølbergs vei, da det ikke er tilstrekkelig areal for å ivareta 
begge disse hensynene. 
 
Byutvikling vurderer at søknaden i tilstrekkelig grad belyser de trafikale konsekvensene, som 
konkluderer med at dagens situasjon er tilstrekkelig for å ivareta hensynet til myke trafikanter. De 
foreslåtte alternativene vurderes ikke å bidra til en ytterligere forbedring av trafikksituasjonen i 
Ragnar Schjølbergs vei eller i området ellers. Byutvikling støtter seg derfor til vurderingen i 
søknaden om at det ikke er hensiktsmessig å gjøre ytterligere tiltak i Ragnar Schjølbergs vei. 
 
I samråd med forslagsstiller har Byutvikling kommet fram til at endringen også skal omfatte 
nyetablering av trær langs Ragnar Schjølbergs vei. Dette som en kompensasjon for trærne som 
ble fjernet under oppføring av byggetrinn 1 og som en erstatning for at areal til fortau nå foreslås 
tatt ut. Trærne vil tilbakeføre det grønne gatepreget området tidligere hadde, som et karakteristisk 
element i bydelen.  
 
Byutvikling vurderer at reguleringsendringen er i tråd med hovedrammene i planen og vil bidra til at 
gjennomføringen kan skje i tråd med planen. Endringene kan derfor sendes på begrenset høring i 
henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.  

Saksopplysninger og historikk 

Norconsult AS har på vegne av Reinsletta Utvikling AS sendt inn søknad om endring av 
reguleringsplan for Ragnar Schjølbergs vei 1, 3 og 5. Søknaden innebærer å fjerne rekkefølgekrav 
om opparbeiding av fortau i Ragnar Schjølbergs vei. 
 



Reguleringsplanen for Ragnar Schjølbergs vei 1, 3 og 5, plan-id 1308, ble vedtatt av Bystyret i 
Bodø 11.12.2014. Hensikten med planen var å tilrettelegge for boligbebyggelse langs Ragnar 
Schjølbergs vei. Boligprosjektets byggetrinn 1 er nå under oppføring og byggetrinn 2 er under salg 
og prosjektering. Den eldre bebyggelsen på området er revet. 
 
I handlingsplan for gang, sykkel og trafikksikkerhet for Bypakke Bodø, vedtatt 2012, var fortau i 
Ragnar Schjølbergs vei listet opp som et planlagt tiltak. Dette er bakgrunnen for at fortau ble et 
tema i saken. I januar 2013 ble krysset mellom Ragnar Schjølbergs vei og Gjerdåsveien vedtatt 
stengt som følge av utplassering av bomstasjonene i Bodø. For trafikken langs Ragnar 
Schjølbergs vei betød vedtaket at muligheten for gjennomkjøring ville bli borte og at veien ville få 
redusert trafikk. Med bakgrunn i dette vurderte Bodø kommune ved oppstart av reguleringsplanen i 
2013 at behovet for fortau var redusert. I planforslaget som ble lagt ut på høring og offentlig 
ettersyn høsten 2014 var derfor ikke krav om fortau tatt med. Kravet om fortau ble lagt inn i planen 
etter høringen for å imøtekomme de mange innspillene som ble mottatt i høringen. Dette uten 
nærmere utredning. 
 

Søknad om reguleringsendring 

Vedlagt søknaden er det utarbeidet et trafikknotat som konkluderer med at dagens løsning uten 
fortau er tilstrekkelig for å ivareta framkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
Veien beskrives som rettvinklet og oversiktlig med lite trafikk og med god belysning. Hovedtyngden 
av trafikken fra de nye boligene vil gå direkte til/fra Reinslettveien og trafikkmengden vurderes 
derfor å bli lav også i framtiden.  

Det argumenteres for at et fortau vil gjøre det umulig å innfri bestemmelsen om å bevare eller 
reetablere trerekken langs Ragnar Schjølbergs vei. Videre begrunnes søknaden med at etablering 
av fortauet vil gi konsekvenser for de regulerte arealene, herunder størrelsen på friområdet, areal 
til boligbebyggelse og utnyttelsesgrad.  

Dersom kommunen likevel ønsker å gjøre tiltak langs Ragnar Schjølbergs vei, foreslås følgende 
alternativer;  

- Alt. 1. Stenge Ragnar Schjølbergs vei for kjørende 

- Alt. 2. Regulere kjøreretningen 

- Alt. 3. Regulere gang- og sykkelvei 

Av disse anbefales det å arbeide videre med alternativ 3, skilting av veien som gang- og sykkelvei 
med underskilt «kjøring til eiendommene tillatt». Dersom trafikkmengden overstiger 10 
boenheter/35 kjøretøy i døgnet, anbefales det å enveisregulere kjøreretningen (alt 2.). 

 

Byutviklings vurderinger 

Med vedtaket av reguleringsplanen ble tre direkteavkjørsler langs Ragnar Schjølbergs vei fjernet, 
og de nye boligene ble planlagt med avkjørsel direkte til/fra Reinslettveien. Bestemmelsene hindrer 
gjennomkjøring til Gjerdåsveien via den interne veien i boligfeltet (jf. pkt. 7.6), noe som betyr at 
boligene i liten grad vil belaste Gjerdåsveien og Ragnar Schjølbergs vei med trafikk. Samlet sett gir 
dette en betydelig redusert trafikkmengde i Ragnar Schjølbergs vei i forhold til utgangspunktet man 
hadde i 2012 da fortau ble vurdert som et nødvendig tiltak. Byutvikling ser derfor at det er grunnlag 
for å gjøre en ny vurdering av behovet og rimeligheten med å stille krav til fortau i Ragnar 
Schjølbergs vei. 
 
Så lenge det ikke er mulig med gjennomkjøring via krysset mellom Ragnar Schjølbergs vei og 
Gjerdåsveien vil trafikkmengden fortsette å være lav. Vedtaket om stenging av krysset 
Gjerdåsveien og Ragnar Schjølbergs vei lå til grunn for utformingen av plankartet, som tydelig 
skiller veiene med atskilte arealformål. En eventuell gjenåpning av krysset vil medføre behov for 
reguleringsendring etter plan- og bygningsloven § 12-14. 
 



 
Vurdering av de foreslåtte alternativene 
Det er viktig at Ragnar Schjølbergs vei sees i sammenheng med de øvrige veiene i området og at 
tiltak vurderes i sammenheng med bydelen som helhet. Etter Byutviklings vurdering bidrar ingen av 
de foreslåtte alternativene til en ytterligere forbedring av trafikksituasjonen i Ragnar Schjølbergs 
vei eller i området ellers. Det vurderes ikke å være noen åpenbare fordeler ved å skilte Ragnar 
Schjølbergs vei som gang og sykkelvei med tillatt kjøring til eiendommer, da trafikkmengden i 
praksis vil være lik dagens situasjon. Skiltet gang- og sykkelvei i sørlige del av Ragnar Schjølbergs 
vei er for øvrig nylig opphevet. 
 
Bodø kommune ønsker ikke å gjøre tiltak i som kan bidra til å øke trafikkbelastningen på 
omkringliggende veier, herunder Leiteveien. Dette vurderes å bli konsekvensen dersom det 
innføres begrensninger på Ragnar Schjølbergs vei, for eksempel at veien stenges for trafikk eller 
at veien skiltes med enveisregulert kjøreretning (alt.1/alt.2). Leiteveien er smalere enn Ragnar 
Schjølbergs vei og kapasiteten på veien er lav. 
 
Når dagens situasjon tilsier at behovet for slike tiltak ikke er til stede, støttes vurderingen i 
søknaden om å opprettholde dagens situasjon. Dagens situasjon hindrer heller ikke at det på sikt 
kan vurderes mindre inngripende tiltak dersom det viser seg å være behov for det, for eksempel 
etablering av fartshumper eller ytterligere reduksjon av fartsgrensen. 
 
 
Hensynet til barn og unge 

Reguleringsplanen inneholder et areal på 1,35 daa regulert til offentlig friområde. Friområdet skal 
være allment tilgjengelig og ha egen atkomst fra Ragnar Schjølbergs vei (jf. Bestemmelsene § 5).  

I tillegg til atkomsten fra Ragnar Schjølbergs vei vil det også være mulig å benytte seg av det 
interne veisystemet på østsiden av boligene for å komme til friområdet. Denne forbindelsen kan 
potensielt bli en attraktiv snarvei for gående og syklende gjennom området. Aktiviteten antas å 
fordele seg jevnt mellom de ulike gangforbindelsene. Tilgjengeligheten til friområdet vurderes 
derfor å være tilstrekkelig ivaretatt selv om det ikke bygges fortau i Ragnar Schjølbergs vei.  

 

Trerekke i Ragnar Schjølbergs vei 

Reguleringsplanen inneholder en intensjon om å bevare eller reetablere trerekkene langs 
Reinslettveien, Ragnar Schjølbergs vei og Gjerdåsveien (jf. Pkt. 2.7 i bestemmelsene). Denne 
bestemmelsen er i konflikt med kravet om å etablere fortau i Ragnar Schjølbergs vei, da det ikke er 
tilstrekkelig med areal mellom formålsgrensen og byggegrensen for å sikre at begge hensynene 
ivaretas.  

Under oppføring av byggetrinn 1 har de fleste trærne gått tapt som følge av anleggsarbeid og 
graving. Dette har vært et argument som har talt for at det nå er mulig å etablere fortau. Samtidig 
vurderes det som et viktig tiltak å tilbakeføre det grønne preget området tidligere hadde, både som 
et karakteristisk trekk ved bydelen og som et trivselsskapende element i gatebildet og i friområdet. 

 

Foreslått endring i reguleringsplan 

I søknad om reguleringsendring foreslås det å fjerne punkt 7.9 i rekkefølgebestemmelsene:  

 

7.9  Fortau i Ragnar Schjølbergs vei skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest kan gis 
for siste byggetrinn i planområdet. 

 

Byutvikling har i dialog med forslagsstiller blitt enig om at rekkefølgebestemmelsen i stedet 
omformuleres slik at det sikres nyplanting av trær langs Ragnar Schjølbergs vei. Dette vil være en 



kompensasjon for trærne som har blitt fjernet under anleggsperioden og som en erstatning for at 
areal til fortau nå utgår. Følgende omformulering foreslås: 

 

7.9  Trerekke i Ragnar Schjølbergs vei skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest kan 
gis for siste byggetrinn i planområdet. 

 

Byutvikling vurderer endringen å være i tråd med hovedrammen i planen og påvirker ikke 
gjennomføring av planen for øvrig. Plankart og planbeskrivelse videreføres uendret. Endringen 
bidrar til at utbyggingen kan skje i tråd med planen slik det er vist på plankartet og tydeliggjør 
samtidig planens intensjon om å sikre trærne som en viktig kvalitet i bydelen. 

 

Andre vurderinger 

 

• Økonomiske og administrative konsekvenser 
Reguleringsendringen vil ikke gi noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Bodø 
kommune utover ordinær behandling av plansaken.   
 

• Forankring i FNs bærekraftmål 
Å begrense utbyggingstiltak som ikke er nødvendige reduserer unødvendig materialproduksjon og 
ressursbruk, i tråd med FNs bærekraftmål om forsvarlig forbruk og produksjon (mål 12). 
 
Trær bidrar annet blant til naturlig og effektiv overvannshåndtering, karbonbinding og luftrensning i 
tråd med mål 11 om bærekraftige byer og samfunn. Trær er også sentrale bidragsytere for å 
ivareta biologisk mangfold og liv på land (mål 15). 
 

• Bodø kommunes klima og energiplan 
Ikke relevant. 
 

• Bodø kommunes folkehelseplan 
Areal regulert til friområde sikres som grønnstruktur. Trær er viktige bidragsytere til god fysisk og 
psykisk helse, og som trivselsskapende element i uterom.  
 

Konklusjon og anbefaling 

Leder Byutvikling vurderer at planendringen kan gjøres innenfor rammene av en forenklet prosess, 
da de omsøkte endringene ikke er i strid med hovedrammene i gjeldende plan og bidrar til å kunne 
gjennomføre utbyggingen i tråd med denne. Endringen kan dermed sendes på begrenset høring i 
tråd med plan- og bygningslovens § 12-14. 
 
 
 

 Annelise Bolland  
 Leder Byutvikling  

 
 
 

Saksbehandler: Line Fornes Frantzen  
 
 
Vedtaket er elektronisk og har derfor ingen underskrifter. 
 



Trykte vedlegg: 

1. Forslag til nye bestemmelser 
2. Gjeldende plankart 

  

Andre referanser: 

Ingen 


