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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende uteoppholdsareal 
og teknisk infrastruktur. I øst er det regulert inn et friområde som buffer mot eksisterende boliger, samt 
at det her åpnes for tilrettelegginger ift. utendørs opphold.  

Det er gjort en støyutredning ifm. planarbeidet. Denne konkludere med at boligene vil kunne oppnå 
tilfredsstillende støynivåer både innendørs (private uteoppholdsareal/balkonger) og utendørs (felles 
uteoppholdsareal). 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og vurderes å gi rammer for god utnyttelse av 
planområdet. Den nye bebyggelsen med tilhørende uteareal, herunder lekeareal, planlegges med 
tanke på god terrengtilpasning. Planforslaget vurderes også å være et viktig bidrag for å imøtekomme 
befolkningsutvikling i Bodø. 
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende uteoppholdsareal 
og teknisk infrastruktur. I øst er det regulert inn et friområde som buffer mot eksisterende boliger, samt 
at det her åpnes for tilrettelegginger ift. utendørs opphold.  

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: 
          Bodø kommune v/Utbyggings- og eiendomsavdelingen 
          Postboks 319 
          8001 Bodø 

 
Plankonsulent: 

Norconsult AS 
Postboks 234 
8001 Bodø 

 Eierforhold 

Planområdet omfatter hele eller eiendom med gnr. 42 bnr. 889, gnr. 43 bnr. 1055 og deler av eiendom 
med gnr. 43 bnr. 200. Eiendommene er eid av Bodø kommune.  

 Tidligere vedtak i saken 

Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken.  

 Krav om konsekvensutredninger 

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17 og det konkluderes 
med at planforslaget ikke faller inn under noen av punktene i forskriftenes §§ 6 eller 8. Planforslaget er 
i tråd med overordnet plan og vurderes å ikke gi vesentlige konsekvenser for verken miljø eller 
samfunn. 
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 Planprosess 

 Medvirkningsprosess 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland 20.09.2017. Berørte parter 
(private og offentlige) ble skriftlig varslet om planoppstarten i brev datert 18.09.2017. 

 Møter og andre deltakere 

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 29.06.2017. 

 Innspill til planen 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Fylkesmannen 
i Nodland 

16.10.2017 Det er i oppstartsvarselet sagt at 
området i kommuneplanens 
arealdel er avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse. Deler av området 
er imidlertid avsatt til bebyggelse 
og anlegg – nåværende. 

Barn og unge 

Hensynet til barn og unges 
oppvekstsvilkår må ivaretas i 
planarbeidet. Planer skal bidra til å 
gjennomføre internasjonale 
konvensjoner og avtaler innenfor 
lovens virkeområde, noe som 
også omfatter barnekonvensjonen. 

Videre vises det til krav til 
medvirkning, krav til fysisk 
utforming og gode 
atkomstmuligheter til leke- og 
uteoppholdsarealer. 
 

Det vises også til byggeteknisk 
forskrift som gir bestemmelser om 
uteoppholdsareal. Grunnlaget for 
utforming av utearealer legges i 
planarbeidet, og de gunstigst 
beliggende deler av området må 

Dette stemmer. Dette er gitt riktig 
omtale i planbeskrivelsen. 

 

 

 

Det er tatt hensyn til barn og 
unges interesser i planarbeidet, jf. 
Kap. 4.10, 5.4 og 6.9. 

 

 

Oppstartsvarselen ble oversendt 
bl.a. barnerepresentant. Leke- og 
uteoppholdsarealet vil være lett 
tilgjengelig fra boligene med trygg 
atkomst. Det vil bli utformet slik at 
god kvalitet oppnås. 

Leke- og uteoppholdsarealet 
planlegges plassert i en gunstig 
beliggenhet. 
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reserveres til felles uteoppholds- 
og lekearealer. 

Planens konsekvenser for barn og 
unge må i det videre planarbeidet 
vurderes, og kravene til 
planleggingsprosessen og fysisk 
utforming i de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og 
planlegging må oppfylles i 
prosjektet. 

Planområdet omfatter det som er 
kartlagt som et svært viktig leke- 
og rekreasjonsområde 
(Adlunsplass). 
Områdebeskrivelsen angir stor 
sommer- og vinterbruk, og at 
området brukes veldig mye av 
skoler og barnehager. 
Fylkesmannen forutsetter at 
arealet ikke omdisponeres, og 
beholder sin verdi som leke- og 
rekreasjonsområde. 

Støy 

Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T-
1442/2016, skal legges til grunn 
ved arealplanlegging. 

For å sikre at grenseverdiene 
gjøres gjeldende i planen, må de 
tas inn i planbestemmelsene. 

Fylkesmannen forutsetter at det 
blir foretatt en støyfaglig utredning, 
og at denne benyttes som 
planpremiss i det videre arbeidet 
med planen. 

Digitaliserte plankart 

For å sikre tilfredsstillende 
medvirkning ved høring av planen, 
vil Fylkesmannen spesielt 
oppfordre til at planforslaget 
oversendes i SOSI-format til 
plannordland@kartverket.no. 

 

 

Ivaretatt, jf. Kap. 4.10, 5.4 og 6.9. 
 

 

 
 
 

Arealet (fotballbanen og 
tilstøtende friområde) er flyttet noe 
mot øst og er regulert inn som 
friområde. I dette området åpnes 
det for tilrettelegginger for 
utendørs opphold og rekreasjon.   

 

 

 
 

 
Tas til etterretning. 
 

 

Tatt til følge, jf. § 2.3 i 
planbestemmelsene. 
 

Det er foretatt en støyfaglig 
utredning og det er tatt hensyn til 
denne i planarbeidet. 
Sammendraget fra utredningen 
fremgår av kap. 5.1. 

 

Tas til etterretning. 
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FOSIN 

Fylkesmannen minner om forsøk 
om samordning av statlige 
innsigelser til kommunale 
arealplaner (FOSIN), og ber om at 
kommunen setter av tid til dialog 
med berørte statlige myndigheter, i 
den grad det dreier seg om 
arealkonflikter.  

 

Det anses ikke å være noen 
arealkonflikter forbundet med 
planarbeidet som krever møte 
med statlige myndigheter. 

Statens 
vegvesen 
(SVV) 

10.10.2017 Planområdet grenser opp mot 
reguleringsplan for Mørkved sør 
som ble vedtatt i 2012. Her er 
fremtidig tilknytning av 
Mørkvedveien til rv. 80 planlagt. 
Den nye reguleringsplanen må 
tilpasses gjeldende 
reguleringsplan for Mørkved sør. 

Mørkvedveien er en relativt høyt 
trafikkert kommunal veg og vil i 
fremtiden få mere trafikk forbi 
planområdet når den tilknyttes rv. 
80. Det bør derfor gjøres 
støyberegninger som 
dokumenterer at T-1442/2016 blir 
overholdt, både med dagens 
trafikktall og med trafikktall i 
fremtiden. Dersom støynivået 
overstiger grenseverdiene i T-
1442/2016 må avbøtende tiltak 
redegjøres for og vises i 
reguleringsplanen. 

Det er tatt hensyn til omtalt 
reguleringsplan.  
 
 

 

 

Det er gjort støyberegninger ifm. 
planarbeidet. Det er også benyttet 
ÅDT som er fremskrevet til 
prognoseår 2027 i tråd med 
forventet trafikkvekst. 
Sammendraget fra dette fremgår 
av kap. 5.1 og avbøtende tiltak 
fremgår av bestemmelsenes § 2.3 
(krav om ulempeplan). 

 

 

 

Helse- og 
miljøtilsyn 
Salten 
(HMTS) 

27.09.2017 Støy- og forurensningshensyn 
overfor naboer må ivaretas under 
anleggstida. For støy gjelder 
føringer i arealretningslinjen T-
1442-2012. Særlig gjelder det 
entreprenører som eventuelt må 
arbeide ut over normal arbeidstid. 

Boliger og andre støysårbare bygg 
i nærheten må ikke utsettes for 
støy ut over anbefalte grenser i 
retningslinjen og definerte 
tidspunkt på døgnet. 
Helseskadelig lydnivå må 

Det er tatt med bestemmelser 
som skal sørge for at støy og 
forurensningshensyn overfor 
naboer blir ivaretatt, jf. § 2.11. 
 

 

Tatt hensyn til, jf. § 2.3. 
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påregnes stanset hvis avbøting 
ikke er tilbudt. 

 

IRIS 25.09.2017 IRIS forutsetter at det legges til 
grunn undergrunnsløsning (UG) i 
planprosessen og at det 
tilrettelegges for store kjøretøy 
med tanke på veibredde og 
tilstrekkelige snuplasser.   

Det vil bli lagt til rette for 
undergrunns løsning i 
planområdet. Det vil også bli lagt 
til rette for ei parkeringslomme 
(henteareal) i tilknytning til 
avfallsanlegget  

Trollmyra 
velforening 

18.10.2017 Fotballbane/binge 

Velforeningen ser at det er uheldig 
at fotballbanen som benyttes av 
ungene i Trollmyra er tatt med i 
planarbeidet og vil derfor bli tatt 
bort. I sin tid var fotballbanen 
opparbeidet av Bodø kommune 
sammen med beboerne i 
Trollmyra vel, dette på grunn av 
bygging av omsorgsboliger der 
den tidligere fotballbanen lå. 
Trollmyra velforening mener at en 
slik fotballbane bør få være 
tilknyttet et vel og er imot at denne 
eventuelt blir fjernet, da det er et 
samlingspunkt for ungene i 
Trollmyra. 

Parkeringsforhold i 
Eventyrveien/Askeladden 

I dag benyttes deler av 
eventyrhaugen øst for fotballbanen 
som gjesteparkering/parkering til 
beboere i Eventyrveien og 
Askeladden. I den opprinnelige 
planen for trollmyra 
selvbyggerfeltene B8, B9 og B10 
er det inntegnet parkering i enden 
av Eventyrveien. Dette området er 
bebygd av garasjer er slik at det 
ikke er mulighet for parkering for 
andre. Det er også tegnet inn 
parkering i en del av området B7, 
disse parkeringene er aldri blitt 
bygd. I og med at parkeringen ikke 
er tilgjengelige blir det parkert i 
gatene noe som hindrer trafikk og 
er til fare for gående. Trollmyra vel 

 

Arealet (fotballbanen og 
tilstøtende friområde) er flyttet noe 
mot øst og er regulert inn som 
friområde. I dette området åpnes 
det for tilrettelegginger for 
utendørs opphold og rekreasjon.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Det er i gjeldende 
reguleringsplaner regulert inn 
tilstrekkelige parkeringsplasser for 
nevnte boligfelter. Det er uheldig 
at parkeringsplassene ikke er 
bygd iht. disse planene. Dette bør 
derfor behandles som egen sak 
hvor man ser hele området under 
ett. Dette planarbeidet tar ikke 
sikte på å løse disse 
utfordringene, men forholder seg 
til de føringer som er satt i 
gjeldende planer for tomten 
(planområdet er i sin helhet i 
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ber om at det tas hensyn til 
parkeringssituasjonen i videre 
planarbeid med Eventyrhaugen. 
Det bes om at den delvis 
opparbeidede parkeringsplassen 
øst for fotballbanen blir 
opprettholdt som parkeringsplass 
til fordel for beboerne i Trollmyra 
vel. 

gjeldende reguleringsplan avsatt 
til utbyggingsformål).  

Stig Trones 
(nabo) 

18.10.2017 Oppstarten av planarbeidet bør 
hensynta ivaretakelse av 
lekebehovene til de ungene som 
allerede bor i nærområdet, og 
lekebehovene til de ungene som 
blir å bo i boligene på 
Eventyrhaugen. Det foreslåes at 
det arealet som i dag utgjør 
«fotballbanen», søkes videreført 
som lekeareal, felles møteplass, 
eller liknende. 

«Fotballbanen» har i mange år 
vært lekeareal for mindre unger i 
hele nærområdet. Nærområdet 
mangler tilsvarende lekeområde. 
«Fotballbanen» har vært hyppig 
brukt av unger, og har vært et 
samlingspunkt for familier. Med ny 
bebyggelse og flere barnefamilier 
vil behovet trolig øke. 

«Fotballbanen» har i alle år vært 
gjenstand for dugnad, fra 
velforeningens side, for å ivareta 
ungenes lekebehov. Det har vært 
lite økonomi til å oppjustere eller 
utbedre, og det er å håpe at det i 
det kommende planarbeidet 
avsettes midler til utbedringer. 

Adkomst til lekearealet bør 
planlegges med enkel adkomst, 
mest mulig skjermet fra biltrafikk, 
dvs. at hovedadkomst bør fortsatt 
være fra Trollmyra. Biltrafikk til den 
planlagte bebyggelsen bør derfor 
være fra Greisdalsveien eller 
Mørkvedveien og ikke fra 
Trollmyra. 

Arealet (fotballbanen og 
tilstøtende friområde) er flyttet noe 
mot øst og er regulert inn som 
friområde. I dette området åpnes 
det for tilrettelegginger for 
utendørs opphold og rekreasjon  
 

 

 

- 

 

 
 
 

 

 
Planarbeidet tar ikke opp 
finansieringsspørsmålet. Det må 
evt. kjøres en egen prosess på 
dette. Planarbeidet gir kun 
grunnlaget for utforming av 
arealene i planområdet, herunder 
friområdet. 
 

Atkomst til det offentlige 
friområdet, herunder fotballbanen, 
vil foregå fra Eventyrveien. 
Atkomst til den nye bebyggelsen 
vil foregå fra Greisdalsveien. 
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Da ungene ofte leker i 
skogen/trærne rundt fotballbanen, 
bør det planlegges å bevare dette 
skogbeltet/trærne. 

Det er ønskelig at «fotballbanen» 
består som lekeplass mens 
byggearbeidene pågår. Dette for 
at ungene kan få kontinuitet i 
bruken av banen/arealet. 
 
I tilsendt brev om reguleringsplan 
for Eventyrhaugen, framgår det at 
det planlegges oppført bygninger 
på 4-5 etasjer. Slik byggehøyde er 
i utakt med byggehøyden på 
nærliggende bebyggelse som har 
kun to etasjer (1. etg og loft). I 
tillegg ligger Eventyrhaugen på en 
høyde over eksisterende 
bebyggelse i Trollmyra. 
Byggehøyde på 4-5 etasjer 
forsterker dette, og kan sperre for 
utsikt og solforhold. Det foreslåes 
derfor at byggehøyde planlegges 
for inntil 2 etasjer oppe på høyden. 

Skogbeltet er regulert til 
friområde.  
 
 

Av sikkerhetshensyn blir det 
vanskelig å få til. 

 

 

Planlagt bebyggelse planlegges 
ført opp i inntil 4 etasjer og tenkes 
trappet ned mot eksisterende 
bebyggelse i øst, se beskrivelse 
av dette i kapittel 5.2 og 6.2.  

 

 

Trine Berg 21.09.2017 Det vises til tilsendt brev hvor det 
fremgår at det skal bygges 4-5 
etasje boliger. Det stilles spørsmål 
ved om det blir tatt hensyn til 
solforhold til naboer. 

Det stiller også spørsmål ved om 
eksisterende fotballbane som er i 
daglig bruk av barn og ungdom blir 
fjernet eller erstattet.  

Planforslagets konsekvenser for 
solforholdene for omkringliggende 
bebyggelse fremgår av kap. 5.5. 

 

Se tidligere kommentarer 
vedrørende dette. 
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 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 

Mesteparten av planområdet er avsatt til framtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan (jf. 
lysgult område i figur nedenfor). Resterende del (gult område i figur nedenfor) er avsatt til nåværende 
bebyggelse og anlegg.  

Grad av utnytting i «byutviklingsområder», hvor planområdet ligger, er satt til %-BYA = 35 %. 

Byggehøyder og valgte løsninger skal begrunnes og avklares i planarbeidet.  

 

Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Varslet planområde vist med sort, stiplet linje. Kartgrunnlag: Bodø 
kommunes kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Mesteparten av varslet planområde er regulert til kombinert formål forretning/kontor (mørk og lys blå 
skravur i figuren nedenfor) i reguleringsplan for Trollmyra vedtatt 03.06.1982 med plan ID 2414. 
Resterende deler (for det meste tilstøtende veiareal) er regulert til trafikkformål gjennom 
reguleringsplan for Mørkved omsorg- og servicesenter vedtatt 21.06.1999 med plan ID 2421, 
reguleringsplan for Trollmyra – endring vedtatt 13.11.1986 med plan ID 2414_06, områderegulering 
for Mørkved sør vedtatt 09.02.2012 med plan ID 2524 og bebyggelsesplan for Mørkvedveien, østre 
del vedtatt 15.04.1986 med plan ID 2414_104. 
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Figur 2: Utsnitt gjeldende reguleringsplaner. Varslet planområde vist med gul linje. Kartgrunnlag: Bodø 
kommunes kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 

 Tilgrensende planer 

Varslet planområde grenser til de samme reguleringsplanene som er listet opp i foregående kapittel. 

 Temaplaner 

I delkapitlene nedenfor fremgår relevante temaplaner/føringer for planarbeidet. 

 Støysone 

Et lite hjørne på sørøstlig del av planområdet ligger innenfor gul støysone fra trafikken i rv. 80.  

 Hovedveinett for sykkel 

Det er etablert gang- og sykkelvei langs Mørkvedveien på den aktuelle strekningen. Gang- og 
sykkelveien inngår i hovedveinett for sykkel i Bodø kommune. 
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 Byggerestriksjoner og hinderflater ift. flyplassen 

Planområdet ligger innenfor inn- og utflygningsflaten i restriksjonsplan for Bodø lufthavn (dagens 
plassering), men utenfor samme flater i restriksjonsplan for nye Bodø lufthavn (flystripen flyttet mot 
sørvest).  

 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.: 5173719   Dokumentnr.:     Versjon: 1
Detaljregulering for Eventyrhaugen, Mørkved  |   Plan-id: 2017009

 
 

c:\users\4183\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\pg1u2axl\2017009_planbeskrivelse_eventyrhaugen 
(003).docx 

2021-07-02  |  Side 17 av 45
 

 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet som er på ca. 9,1 daa ligger sørøst for sentrumsfunksjonene på Mørkved, herunder 
Universitetet i Nordland og like nordøst for Mørkvedhallen. 

Det varslede planområdet omfattet tilstøtende veier. En har imidlertid funnet det mer hensiktsmessig å 
forholde seg til gjeldende formålsgrenser/eiendomsgrenser mot vest og sør. Mot nord er 
planavgrensningen satt slik at det blir mulig å anlegge fortau i fremtiden. Mot øst følger 
planavgrensningen eiendomsgrensene.   

 

Figur 3: Planområdets beliggenget. Varslet planområde vist med gul linje. Kartgrunnlag: Bodø kommunes 
kartportal. Bearbeidet av Norconsult.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er i dag ubebygd og består for det meste av busker og trær. På nordøstre hjørne av 
planområdet er det etablert en fotballbane. 
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 Stedets karakter 

Planområdet er omgitt av veier mot nord, vest og sør. Planområdet er ellers omgitt av bebyggelse. 

Omkringliggende bebyggelse består for det meste av boliger. Mørkved «sentrum» ligger like vest for 
planområdet hvor det er etablert butikker/forretningsbygg, spisesteder, sykehjem og barnehage.   

I område sørvest for planområdet er det etablert en idretts- og svømmehall og idrettsbane, samt et 
treningssenter. 

Boligbebyggelsen i omkringliggende områder består for det meste av eneboliger ført opp i inntil 2 
etasjer pluss loft. Bebyggelsen vest for planområdet er mer voluminøse og kompakte (lavblokker) og 
er ført opp i inntil 3 etasjer. Bebyggelsen sørvest for planområdet (idrettshall og treningssenter) er 
også voluminøse og kompakte og er ført opp i inntil 2 etasjer, samt haller med høyere byggehøyder. 

 Landskap 

Landskapet i planområdet består av noe lauvskog og busker. Området utgjør i hovedsak en haug der 
terrenget skrår ned mot veien i sør, vest og nord. Planområdet er noe flatere i nordøstre hjørne der 
fotballbane er etablert. 

Planområdet har generelt gode solforhold.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

Det er ikke registrert kulturminner eller -miljø i planområdet. Heller ikke i tilstøtende områder. 

 Naturverdier 

Det er ikke registrert særskilte naturverdier verken i planområdet eller i tilstøtende områder. 

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Det er anlagt en fotballbane, nordøst i planområdet. Fotballbanen og tilstøtende grøntareal er 
registrert som svært viktig leke- og rekreasjonsområde. 
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Figur 4: Rekreasjonsverdi. Planområdets beliggenhet vist med blå ellipse. Røde polygoner: Svært viktig 
friluftsområder. Kartgrunnlag: naturbase.no. Bearbeidet av Norconsult.  

 Land- og skogbruk 

Planområdet består av lauvskog av middels bonitet. Ingen landbruksmessige verdier. 

 Trafikale forhold 

Planområdet har i dag ingen atkomster. Området grenser til Mørkvedveien i sør, Greisdalsveien i vest 
og Eventyrveien i nord. Fotballbanen har atkomst fra Eventyrveien. Alle tilstøtende veier er 
kommunale.  

 

Figur 5: Atkomstforhold. Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 
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Basert på trafikktall som fremgår av nasjonal vegdatabank samt opplysninger gitt av Bodø kommune 
har Greisdalsveien en ÅDT på 1649 (2016 tall). Mørkvedveien øst for Greisdalsveien har ÅDT på 
3443 (2016 tall) og Mørkvedveien ved Mørkvedhallen har ÅDT på 4876 (2016 tall).  

Det går en gang- og sykkelvei parallelt med Mørkvedveien (nord for veien) og Greisdalsveien (vest for 
veien). Eventyrveien har ingen fortau. 

Nærmeste bussholdeplasser ligger ca. 45 m fra planområdet.      

Mørkvedveien har en bredde på 7 m, Greidalsveien har en bredde på ca. 6,5 m og Eventyrhaugen har 
en bredde på ca. 4,5 m. 

Fartsgrensen i Mørkvedveien er 50 km/t, mens den er 30 km/t i Greisdalsveien og Eventyrveien. 

Oversikt over trafikkulykker i tilstøtende veier fremgår av figur nedenfor. 1: Påkjøring bakfra, 2 stk. ble 
lettere skadd. 2: Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy/ende av midtdeler, 1stk. ble lettere skadd. 3: Uhell 
ved møting på rett veistrekning, 2 stk. ble lettere skadd. 4: Møting under forbikjøring i høyrekurve, 1 
stk. ble lettere skadd. 5: Kjørende fra gang- og sykkelvei krysset kjørebanen på bortsiden av krysset, 1 
stk. lettere skadd. 

 

Figur 6: Trafikkulykker. Planområdets beliggenhet vist med blå ellipse. Ulykkessteder vist med sirkler. Blå sirkel: 
sykkelulykke, grønn sirkel: bilulykke. Kartgrunnlag: Nasjonal vegdatabank. Bearbeidet av Norconsult. 

 Barns interesser 

Fotballbanen og skogen/trærne rundt fotballbanen er brukt av barn og unge.  
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 Sosial infrastruktur 

Planområdet ligger ca. 630 m (i luftlinje) fra nærmeste barnehage og ca. 720 m fra nærmeste skole. 

 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i planområdet og tilstøtende områder er noe kupert og vil kunne by på utfordringer ift. 
tilgjengelighet for alle uten bearbeiding. 

 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 

Kapasitet i VA-nett i området er god. 

 Energiforsyning og EL-nett 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  

Eksisterende boligfelter er tilknyttet offentlig strømforsyning. 

 Grunnforhold 

Berggrunn i planområdet og omkringliggende områder består av kalkglimmerskifer, mens løsmassene 
består av forvitringsmateriale.  

Terrenget i planområdet er noe kupert, men det er ikke registrert faresoner for skred, herunder 
kvikkleireskredd i planområdet. 

En kjenner ikke til at planområdet er forurenset eller at det er potensiale for det. 

 Støy 

Et lite hjørne på sørøstlig del av planområdet ligger innenfor gul støysone fra trafikken i rv. 80. 

 Luftforurensning 

Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Analyser og utredninger-støy 

Det er gjort en støyutredning ifm. planarbeidet. Utredningen omfatter støy fra rv. 80, fv. 576 
(Soløyvannsveien), Mørkvedveien og Greisdalsveien, samt støy fra gods- og persontrafikk på 
Nordlandsbanen.  

Nedenfor gis en oppsummering av rapporten.  

Planområdet ligger utenfor gul støysone fra togtrafikk og det er derfor ikke nødvendig å ta hensyn til 
støy fra togtrafikk i videre prosjektering.  

For vurdering av om gjeldende grenseverdier er tilfredsstilt er både Lden og L5AF beregnet for alle 
etasjer. Høyeste lydnivå ved fasade for Lden og L5AF er vist i figurer nedenfor.  

 

Figur 7: Høyeste fasadenivåer Lden. Lden er det ekvivalente støynivået for dag–kveld–natt med 5dB og 10 dB 
ekstra tillegg på henholdsvis kveld og natt. Utarbeidet av Norconsult. 
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Figur 8: Høyeste fasadenivåer L5AF. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av 
hendelsene. Utarbeidet av Norconsult. 

Dimensjonerende fasadenivå vil være det nivået der det er størst overskridelser fra gjeldende 
grenseverdi. 

Gjeldende grenseverdier når det gjelder gul støysone er som følger: 

Støykilde Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i 
nattperioden kl. 23-
07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 

Resultatene viser at fasadenivåer med maksimalnivå L5AF er dimensjonerende for blokkbebyggelsen. 
L5AF regnes som dimensjonerende kun utenfor eventuelle soverom. Det er krav om at minst ett 
soverom i hver boenhet skal ha luftemuligheter mot stille side i form av dør eller åpent vindu. For å 
tilfredsstille krav om stille side må planløsningen utformes slik at minst ett soverom i hver leilighet 
vender mot stille side, alternativt mot innglasset balkong. 

 Felles uteoppholdsareal 

Beregningshøyde på 1,5 meter over terreng er relevant ved vurdering av støy på uteoppholdsarealer 
på bakkeplan. Beregninger, jf. figur nedenfor, viser at lydnivå på felles leke- og uteoppholdsareal 
(området nord i planområdet) er for det meste under 55 dB Lden, med unntak av vestre del. Det 
anbefales ikke å anlegge felles uteoppholdsareal i gul sone uten lokal støyskjerming. 
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Figur 9: Støynivå Lden, 1,5 m over terreng. Utarbeidet av Norconsult. 

 Private uteoppholdsareal 

For private uteoppholdsarealer er det utført støyberegninger for hver etasje. Resultatene fremgår av 
figur nedenfor. 

For at lydnivået skal komme under grenseverdiene på 55 dB Lden må berørte balkonger utføres med 
tett rekkverk i 1,5 meters høyde.  
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Figur 10: Lydnivå Lden ved fasader. Utarbeidet av Norconsult.  

Rekkverkene må ha en flatemasse på minimum 10–15 kg/m2. Siden støykilden ligger lavere enn 
utearealet er det spesielt viktig at rekkverket slutter tett mot dekket. Det kan også være nødvendig å 
montere lydabsorberende plater på undersiden av overliggende balkong for å unngå refleksjon av 
støy. 

 Innendørs støynivå 

Det er ikke utført beregninger av innendørs støynivå for oppholdsrom da det ikke foreligger endelige 
etasjeplaner. For å sikre at krav til innendørs lydnivå fra utendørs støy i henhold til NS 8175:2012 
tilfredsstilles, må det utføres detaljerte beregninger av eventuelle fasadetiltak før igangsettelse av 
bygging. Beregningene må baseres på endelige plan- og fasadetegninger. 

 Vurderinger 

Planforslaget er noe endret ift. det som ble lagt til grunn for støyutredningen med tanke på plassering 
av bygg og uteoppholdsareal, samt byggehøyder og planløsninger. En vurderer det imidlertid slik at 
prinsippet og funnene kan videreføres for den reviderte løsningen som dette planforslaget 
representerer. 

Med bakgrunn i funnene fra støyutredningen foreslås det tatt inn i bestemmelsene at: 
o For å tilfredsstille krav om stille side må planløsningen utformes slik at minst ett soverom i 

hver boenhet vender mot stille side.  
o For å oppfylle støykravene for felles uteoppholdsareal må det etableres lokal avskjerming for 

del av arealet som faller inn i gul støysone. Høyde og løsning for dette må dokumenteres ifm. 
byggesøknaden. 

o For å oppfylle støykravene for private balkonger mot sør for alle blokkene og mot øst for den 
østligste blokken må det etableres tett rekkverk med høyde minimum 1,5 m. Løsning for dette 
må dokumenteres ifm. byggesøknaden. 
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 Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det lagt til rette for boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal. 
Resterende areal er regulert til friområde.  

Planområdet er regulert til følgende formål (jf. PBLs § 12-5): 

o Bebyggelse og anlegg  
- Boligbebyggelse 
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
- Uteoppholdsareal 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Annen veggrunn – grøntareal 

o Grønnstruktur 
- Friområde 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

I mulighetsstudiet er det vist en blokkbebyggelse fordelt på 3 boligblokker innenfor planområdet. 

Byggegrense fra Mørkvedveien og Greisdalsveien settes 15 m fra veienes senterlinje. Byggrensen er 
ellers satt 4 m fra uteoppholdsarealet og friområdet mot nord og 2 m fra friområdet mot øst. Del av 
kjeller-/underetasjen tillates bygd utenfor byggegrensen inntil formålsgrensen for uteoppholdsarealet 
og friområdet, foruten mot Greisdalsveien og Mørkvedveien. Videre tillates følgende utenfor de 
fastsatte byggegrensene: Biloppstillingsplasser, avfallsanlegg, støttemurer, trapper, gjerder, 
støyskjermer, etc.   

Av hensyn til solforhold er byggehøydene på den nye bebyggelsen trappet ned mot eksisterende 
bebyggelse i øst. Det er derfor i planforslaget lagt opp til differensierte byggehøyder på kote 61,5 m 
(mot vest), kote 58,5 m og kote 55,5 m (mot øst). Dette innebærer at det østligste bygget kan føres 
opp i inntil 3 etasjer på den østlige fløyen og inntil 4 etasjer på den vestlige fløyen, mens de to 
vestligste byggene kan føres opp i inntil 4 etasjer. I tillegg åpnes det for trappehus og heishus i inntil 
3,0 m over tillatt byggehøyde. 

Atkomst til området vil skje fra Greisdalsveien og hvor en kjører inn i en sokkel-/kjelleretasje som vil 
utgjøre en parkeringsetasje med bodareal. Denne tenkes ført gjennomgående fra øst mot vest og 
være et felles garasjeanlegg for alle blokkene. 

Det vil bli behov for å bearbeide terrenget. Det skal imidlertid søkes naturlige overganger til tilstøtende 
terreng. 

Antall boenheter i planområdet og leilighetenes størrelsessammensetning vil avhenge av størrelsen 
på felles uteoppholdsareal og tilgjengelig parkeringsareal. Mulighetsstudiet viser ca. 75 boenheter 
fordelt mellom ca. 60 boenheter over 50 m2 og 15 boenheter under 50 m2. Dette er en mulighet og for 
å ha fleksibilitet knyttet til marked etc. er det vurdert og fastsatt at området kan bygges ut med totalt 90 
enheter, hvorav maksimalt 40 enheter kan være under 50 m2. 

Maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) settes til 40 %. Del av sokkel- kjelleretasje som stikker over terreng 
og som brukes til parkering og bodareal medregnes ikke i grad av utnytting. 

Bebyggelsen skal gis god arkitektonisk utforming med et moderne formspråk. Det tillates ikke 
sammenhengende bebyggelse øst-vest. Bebyggelsen skal brytes opp slik at en får minimum 2 
siktakser nord-sør mellom bebyggelsen. 

Situasjonsplan, perspektiver, oppriss og snitt av mulig/tenkt utbygging av planområdet fremgår 
nedenfor. 
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Figur 11: Situasjonsplan for mulig/tenkt utbygging av området. Utarbeidet av Norconsult.  

 

 

Figur 12: Fugleperspektiv av mulig/tenkt utbygging sett mot sørvest. 
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Figur 13: Fugleperspektiv av mulig/tenkt utbygging sett mot nord. 

 

Figur 14: Fugleperspektiv av mulig/tenkt utbygging sett mot nordvest. 
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Figur 15:  Fugleperspektiv av mulig/tenkt utbygging sett mot øst. 

 

Figur 16: Mulig/tenkt utbygging sett mot øst fra Mørkvedveien. 
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Figur 17: Mulig/tenkt utbygging sett mot vest fra Mørkvedveien. 

 

 

 

Figur 18: Oppriss av mulig/tenkt utbygging langs Mørkvedveien. 

 

 

 

Figur 19: Snitt øst-vest gjennom eksisterende bebyggelse og den tenkte utbyggingen. 
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 Barn og unges interesser 

 Uteoppholdsareal 

Gjeldende krav til felles leke- og uteoppholdsareal er 25 m2 per boenhet for boenheter over 50 m2 og 
10 m2 per boenhet for boenheter under 10 m2. Krav til privat uteoppholdsareal er minimum 5 m2 per 
boenhet, i form av balkong, altan eller terrasse.   

Mulighetsstudiet med 75 boenheter utløser krav om til sammen ca. (60 x 25 m2) + (15 x 10 m2) = 1650 
m2 felles uteoppholdsareal. 

Utnyttes de maksimale rammene for antall boenheter (90 boenheter hvorav 40 boenheter kan være 
under 50 m2) gir det også behov for 1650 m2 med felles uteoppholdsareal. Dvs. 50 x 25 m2 + 40 x 10 
m2 =1650 m2 

Det er denne størrelsen som er regulert inn og fremgår av plankartet. 

Felles uteoppholdsareal tenkes lokalisert like nord for planlagt bebyggelse og vil være lett tilgjengelig 
fra inngangene. Felles uteoppholdsareal vil være adskilt fra trafikkarealene. Det er imidlertid tatt inn i 
bestemmelsene at lekearealene skal sikres med gjerde ved behov og skal være skjermet mot trafikk 
og evt. annen helsefare.  

Lokalisering av felles uteoppholdsareal på tomtens nordside, vendt bort fra trafikken i Mørkevedveien, 
er hensiktsmessig for å minimere støy på uteoppholdsområdet. Planlagte boliger vil videre være med 
på å dempe støyeffekten fra omkringliggende veier. Felles uteoppholdsareal er lokalisert utenfor 
kartlagt støysone.  

Sol/skygge-analysen viser at arealene nærmest bygningsmassene vil være preget av noe skygge tider 
av året. Det er viktig å legge til rette for rolige aktiviteter og lek i områdene som er mest solrike. Dette 
gjelder også for oppholdssoner og møteplasser med benker, bord etc. hvor aktivitetsnivået vil være 
lavt. Apparater og funksjoner som innbyr til høyere aktivitetsnivå kan plasseres i områder av 
uteoppholdsarealet som deler av året er mindre solrike.  

Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode uteoppholdsareal i tilknytning til planlagt utbygging. Felles 
uteoppholdsareal tenkes utformet slik at de inspirerer til lek og er fleksible i bruk og vil primært være 
utformet med tanke på mindre barn, da disse har størst behov for lekeplass nær hjemmet.  

For barn i alle aldre er det det vanlig å bruke hager, altså det nære miljøet til lek. Men bruken av hager 
som arena for lek avtar med alder. De yngste barna benytter oftere tilrettelagte lekeplasser enn de 
eldre barna. Skolegård, ballplasser, parker og idrettsplasser er viktige lekearenaer og treffpunkter for 
eldre barn. En variasjon av aktivitetsmuligheter, både i form av tilrettelagte områder og friområder, er 
dermed viktig for å legge til rette for sosial og fysisk aktivitet. En slik variasjon av aktivitetsmuligheter i 
gangavstand fra de planlagte boligene vil være viktig supplement til uteoppholdsarealet tilknyttet 
boligene.  

Nærheten til uteoppholdsarealer og tilhørenede aktivitetsmuligheter bør ligge innenfor en viss radius 
for at barn og unge skal kunne bruke de i sitt hverdagsliv. Figuren nedenfor viser hvor langt det er 
estmert at barn og unge beveger seg. 
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Figur 20: Gangavstand. Kommunal og moderniseringsdepartementet (2016). 

 Nærhet til øvrige uteoppholdsareal 

Planen legger opp til et stort offentlig friområde i øst hvor det tillates tilrettelegginger for utendørs 
opphold for allmennheten. Det vil si i det området hvor den nedslitte ballplassen ligger og videre 
østover. Det har vært dialog om denne ballplassen med Teknisk avdeling som har ansvaret for drift og 
vedlikehold av offentlige lek- og uteoppholdsareal. Utviklingen de senere år har vært at mindre 
ballplasser og ballbinger er lite brukt, og der de er i bruk så genererer det ofte ulemper/konflikter i form 
av støy for nærliggende boliger. I lys av denne utviklingen og at ballplassen er sterkt forfalt, se bilder 
nedenfor, er det på sin plass og revurdere denne arealbruken.  

   

Figur 21: Ballplassen. Foto: Bodø kommune. 

Området/plassen er ikke definert som et offentlig lekeområde i de kommunale registrene og ligger 
derfor heller ikke inne i budsjettene ift. eventuell fremtidig renovering. Det er videre ingen 
reguleringsmessige forhold som hjemler en ballplass her. Arealet er regulert til forretning/kontor i 
reguleringsplan for Trollmyra, planID2414 og er avsatt til arealformålet «Bebyggelse og anlegg» i 
kommuneplanens arealdel. 

Ballplassen ligger videre forholdsvis nære balløkke/fotballbane på Trollåsmyra i nordøst (ca. 330 
meter), Mørkvedlia idrettspark i sørvest (ca. 360 meter), lekeplass i Steggveien i vest (ca. 130 meter) 
og lekeplass i Tiurveien i nordvest (ca. 200 meter), se figuren nedenfor. Alle de nevnte arealene kan 
nåes i barn og unges gangavstand fra de planlagte boligene på Eventyrhaugen.  
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Figur 22: Eksisterende ballplass i Eventyrveien markert med rødt, Trollåsmyra (nordøst), Mørkvedlia idrettspark 
(sørvest) markert med blått, og offentlig lekeområde i Steggveien (vest) og Tiurveien (nordvest) er markert med 
oransje. 

Nærheten til de overnevnte anleggene, samt overstående vurdering, gjør at en videreføring av 
ballplassen ikke er tatt med i detaljplanen. 

Arealet har, uavhengig av reguleringsformål og ovenstående argumenter, tjent en viktig funksjon for 
beboerne i området som må tas hensyn til når området nå reguleres. Det er i planarbeidet fokusert på 
at minimum et tilsvarende areal/fotavtrykk som ballplassen representerer i dag må videreføres som et 
offentlig friområde. Siden det ligger to offentlige lekeområder med tradisjonelle lekeapparater ca. 130 
meter og 200 meter unna ballplassen (se figur 22), er det ikke vurdert som hensiktsmessig å erstatte 
ballplassen i Eventyrhaugen med et offentlig lekeområde med tilsvarende utstyr. Det er heller ikke 
vurdert som hensiktsmessig å utruste et offentlig område med tilsvarende kvaliteter som ved det 
private uteoppholdsarealet tilknyttet Eventyrhaugen. Friområdet anbefales å inneholde andre type 
aktivitetsmuligheter og ulik terrengutforming. Siden det tilrettelagte uteoppholdsarealet i tilknytning til 
boligene primært vil rette seg mot de mindre barna, vil friområdet egne seg for å innby til lek og sosial 
interaksjon for de større barna og øvrige beboere i nærmiljøet.  

Det er derfor innarbeidet en bestemmelse om at det offentlige friområdet primært skal være et 
friområde tilgjengelig for allmenheten hvor det gjøres enkle tilrettelegginger for at området skal kunne 
fungere som et sosialt samlingspunkt. Dette vil kunne fungere som et supplement til det private 
uteoppholdsarealet tilknyttet Eventyrhaugen, samtidig som det kommer både utbyggingen og det 
eksisterende boligområdet til gode.  

Friområdet vil i tillegg gjøre at det tilrettelagte uteoppholdsarealet oppleves større da områdene ligger i 
umiddelbar nærhet til hverandre. Friområdet vil inngå som en del av nærområdets helhetlige 
grønnstruktur og skal legge til rette for aktiviteter og bruk hele året.  

Tomtens terreng og vegetasjon kan potensielt utnyttes som en kvalitet i friområdet. Skogen er et 
attraktivt lekeområde for barn og unge og det anbefales at en del vegetasjon bevares for å 
opprettholde skogspreget og tilhørende landskapskvaliteter. Bevaring av naturlig vegetasjon, fremfor 
etablering av plenarealer vil også kunne bidra til å holde skjøtselsbehovet på et lavt nivå. Aktiviteter 
som kan egne seg på tomtens søndre del er eksempelvis naturlek og hinderløype med balanse og 
klatreelementer. Det skrående terrenget vil kunne benyttes til skileik og som akebakke vinterstid, så 
fremt at det sikres med en terrengvoll og/eller gjerdet i sør mot Mørkvedveien.  

Den nordre delen av friområdet, på dagenes lokalitet av ballbanen, anbefales tilrettelegging som 
innbyr til opphold. Møblement som benkebord og en lun gapahuk eller grillplass vil være et attraktivt 
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tilskudd for nærmiljøet. Ved å tynne noe av vegetasjonen sørover vil man her kunne etablere en 
oppholdsplass med utsikt til havet og omkringliggende fjell. Etablering av noe vegetasjon ut mot 
Eventyrveien i nord og nabotomt i øst, vil gjøre at friområdet oppleves lunere og vil danne en fin 
ramme rundt oppholdsplassen. Vegetasjon mot veien vil også ha en støydempende effekt. Blant 
vegetasjonsutvalget kan det etableres vekster som er spiselige, eksempelvis frukttrær eller 
bærbusker. Dette kan bidra til å øke friområdets attraktivitet. Friområdets oppholdssone utformes etter 
krav om universell utforming.  

Fjerning av dekke og installasjoner i forbindelse med ballplassen i Eventyrhaugen, samt 
opparbeidelse av offentlig friområde tillegges utbygger gjennom utbyggingsavtale. 

 Sol/skygge og utsikt 

Illustrasjonene nedenfor viser hvordan skyggevirkningene av planforslaget blir. 

Planlagt bebyggelse ligger et stykke unna eksisterende bebyggelse og vil i liten grad ha innvirkning på 
disse hva angår sol- og skyggeforhold. 

Det er mulighet for solrike steder for alle boligene i planområdet. 

Uteoppholdsarealet vil få sol stort sett hele døgnet om sommeren. Om høsten når sola står lavest på 
himmelen vil sørlige del av uteoppholdsarealet få skyggekast.    

 
23. juni kl. 12 

 
01. sept. kl. 12 
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23. juni kl. 15 

 
01. sept. kl. 15 

 
23. juni kl. 18 

 
01. sept. kl. 17 

Figur 23: Sol- og skyggediagram. Utarbeidet av Norconsult.  

I forhold til utsikt mot sør for bebyggelsen langs Eventyrvegen, så vil denne ikke bli vesentlig forringet 
sammenlignet med dagens situasjon. Planområdet utgjør i dag en haug med påstående skog som 
sperrer for utsikten, se foto nedenfor. 
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Figur 24: Bilder fra Eventyrveien. Foto: Gøran Antonsen 

Videre er området avklart til utbyggingsformål gjennom gjeldende arealdel av kommuneplan og 
regulering. I så måte burde de ikke komme som en overraskelse for omgivelsen at området vil bli bygd 
ut.  

 Parkering 

Basert på gjeldende parkeringskrav utløser planlagt utbygging slik det er lagt opp til, krav om til 
sammen (72 + 12) = 84 parkeringsplasser. Parkeringsbehovet vil for det meste bli løst i 
parkeringskjeller/sokkel (minimum 70 %), og resterende del av kravet vil bli løst på bakkenivå.  

Med utgangspunkt i de 75 boenhetene er det krav om ca. 150 sykkelparkeringsplasser. 
Parkeringsbehovet vil bli løst i parkeringskjeller/sokkel og på bakkeplan utenfor blokkene. 

Gjeldende parkeringskrav kan i sin helhet løses i planområdet slik planforslaget foreligger nå. 
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 Trafikkløsning 

Planområdet vil få atkomst fra Greisdalsveien. Atkomst til planområdet er vist med atkomst pil på 
plankartet. Mindre justering av denne tillates og avklares ved byggesøknad. 

Trafikkarealet vil bli etablert lengst vest i planområdet, i tilknytning til atkomsten og planlegges atskilt 
fra uteoppholdsarealet og gangarealer. 

 Kollektivtrafikk 

Det er kort gangavstand til bussholdeplass fra planområdet. Planlagt utbygging vil derfor kunne føre til 
økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som anses positivt. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 

Planlagte boliger i planområdet vil bli knyttet eksisterende VA-anlegg. 

 Energiforsyning og EL nett 

Energibehovet i planområdet vil sannsynligvis bli dekt med elektrisitet. Planområdet må søkes på 
vanlig måte for oppkobling mot strømnettet. 

Evt. behov for ny nettstasjon skal løses innenfor planområdet iht. krav fra nettleverandør. Endelig 
plassering av nettstasjon skal fremgå av situasjonsplan ifm. byggesøknaden.  

 Plan for avfallshåndtering 

Det tenkes etablert undergrunnsløsninger for oppsamling av avfall utbyggingsområdet, mot 
Greisdalsveien. Det vil bli lagt til rette for ei parkeringslomme (henteareal) i tilknytning til 
avfallsanlegget.  

Eksakt plassering av utstyr for avfallshåndtering skal ved søknad om rammetillatelse vises i 
situasjonsplanen ifm. byggesøknaden.  

 Planlagte offentlige anlegg 

Det er ikke kjent at det er planlagt nye offentlige anlegg i umiddelbar nærhet av planområdet. 

Det pågår utbygging av rv. 80 fra Hunstadmoen og innover mot sentrum. Det foreligger planer om 
videre omlegging/utbygging av RV80 fra der 4-felten ender på Hunstad/Mørkved og videre østover 
mot Tverlandsbrua. I dette er det tenkt en ny adkomst fra RV80 mot Mørkvedveien med påkobling til 
denne rett sørøst for planområdet. 
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 Kulturminner 

Planlagt utbygging vil ikke få innvirkninger på verken kulturminner eller -miljø. 

 Sosial infrastruktur 

Både skole- og barnehagekapasitet i området antas å være tilstrekkelig. 

 Universell utforming 

Krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for uteområder og atkomst til og i byggene. 

 Miljøoppfølging 

Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 

 Grunnforhold 

Det er ikke registrert faresoner for skred, herunder kvikkleireskredd, i planområdet, men det er tatt inn 
i bestemmelsene at det skal dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet for omsøkt tiltak ifm. 
byggesøknaden.  

 Støy 

Det er tatt inn i bestemmelsene at ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved dokumentasjon 
som godtgjør at støykravene er oppfylt. 

Anbefalt avbøtende tiltak ifm. støyutredning er innarbeidet i planbestemmelsene.  

 Vindforhold 

En kjenner ikke til at det foreligger forhold som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 
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 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  

Er det radon i grunnen?  Det er 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 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    
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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? 

  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Dokumenteres ifm. byggesøknad. 

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

 Annet (spesifiser)   

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  
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-sjekklista er gjennomgått og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som krever 
oppfølging eller spesielle tiltak annet enn at tilstrekkelig stabilitet (grunnforhold) skal dokumenteres 
ifm. byggesøknad.  

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

o Situasjonsplan 
o Perspektiver og snitt 
o Støy 
o Grunnforhold 
o Teknisk infrastruktur 
o Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen 
o Uteoppholdsareal 
o Friområde 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

 Stedets karakter og landskap 

Planlagt bebyggelse med foreslått volum vil ikke endre karakteren i området vesentlig da 
boligbebyggelsen vest for planområdet består av lavblokker ført opp i inntil tre etasjer. Bebyggelsen 
sørvest for planområdet (idrettshall og treningssenter) er også voluminøse og kompakte. 

Bebyggelsen vil bli trappet ned mot eksisterende bebyggelse i øst av hensyn til eksisterende boliger. 
Eksponeringen (fjernvirkning) av planlagt bebyggelse vil ikke være så stor, da omkringliggende 
bebyggelse ligger forholdsvis høyt i terrenget. Se for øvrig fig. 18 og 19. 

Planlagt bebyggelse vil få et moderne preg og skal gis en god utforming med høy arkitektonisk kvalitet 
som reflekterer sin egen tid.  

Ved bearbeiding av terrenget skal det tas hensyn til at det blir gode overganger mot tilstøtende 
eksisterende terreng. 

 Natur- og kulturverdier 

 Naturverdier 

Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster i planområdet. Det foreligger 
heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold, men ut fra vurderinger av eksisterende terreng 
og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er derfor ikke gjort noen videre 
undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, jf. 
naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige 
belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 
12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven 
vurderes å være små. 

 Kulturverdier 

Planlagt utbygging vil ikke komme i konflikt med kulturminner eller -miljø. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planlagt utbygging vil ikke få negative innvirkninger på landbruket. 
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 Trafikale forhold 

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men forventet økt trafikk antas ikke å gi 
avviklingsproblemer. Planlagt utbygging vurderes heller ikke å utløse behov for trafikale tiltak.   

 Teknisk infrastruktur 

Tilknytning til vann- og avløpsnett og El-nett vurderes ikke å være problematisk. 

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Utenover felles uteoppholdsareal knyttet til den nye bebyggelsen, legger planforslaget legger til rette 
for et friområde på 1,32 daa som kan benyttes til rekreasjon og uteopphold for allmennheten. Se for 
øvrig nærmere beskrivelse av dette i kapittel 5.4. 

 Bomiljø/bokvalitet 

Hver boenhet i planområdet vil få tilgang til privat uteoppholdsareal i form av terrasse eller balkong. I 
tillegg planlegges det felles uteoppholdsareal og friomåde som gir gode muligheter for lek og 
fellesskap. 

Solforholdene vil variere noe, men anses generelt å være gode.  

 Barns interesser 

Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode uteoppholdsareal i tilknytning til planlagt utbygging, samt et stort 
tilrettelagt friområde som kan benyttes til uteopphold. Rett vest for Greisdalsveien er det en park-
/lekeområde og på andre siden av Mørkvedveien ligger også idrettsanlegget på Mørkved.  Se for øvrig 
kapittel 5.4 for nærmere beskrivelse av barn interesser. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse behov for å forbedre barnehage- og skolekapasitet. 

 Universell tilgjengelighet 

Bebyggelsen med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet iht. kravene i Byggeteknisk forskrift 
(TEK). 

 ROS 

Ifm. byggesak skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak. 
Dette er tatt inn i bestemmelsene. 
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 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planlagt utbygging vil medføre økte inntekter for Bodø kommune. 

 Interessemotsetninger 

Det er uttrykt bekymringer rundt nedbygging av fotballbanen og høyder på ny bebyggelse. Disse 
forholdene er gjort rede for i planbeskrivelsen.  

 Forholdet til FNs Bærekraftsmål 

Oversikt over FNs bærekraftsmål: 

 

Planforslaget bidrar til oppnåelse av følgende bærekraftsmål: 

 Mål 3: Planen bidrar til at det kan etableres moderne og varierte boliger med heis og god 
tilgjengelighet sentralt på Mørkved. Boligene ligger i nærhet til viktige offentlig servicetilbud, 
kulturtilbud og offentlige møteplasser som grønne parker og byrom. For mange brukergrupper 
er dette viktig for god livskvalitet og helse. 

 Mål 8: Gjennomføringen av utbyggingen vil genererer arbeidsplasser og lokal verdiskapning. 
 Mål 10: Planområdet vil tilby leiligheter/boliger i ulik størrelse som vil bidra til at flere kan 

komme seg inn i boligmarkedet. 
 Mål 13: Planforslaget innebærer utvidelse og fortetning av Mørkved sentrum. Nærheten til 

butikk, servicefunksjoner og kollektivtrafikk kan gi utslag i lavere transportbehov. 
 Mål 17: Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning som er fulgt legger opp 

innspill og samarbeid rundt planforslaget. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 
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 Avsluttende kommentar 
Planforslaget er i tråd med arealdelen av kommuneplan og vurderes å gi rammer for god utnyttelse av 
planområdet. Den nye bebyggelsen med tilhørende uteareal, planlegges med tanke på god 
terrengtilpasning. Planforslaget vurderes å være interessant for ulike aldersgrupper- fra eldre som vil 
selge sine eneboliger og vil inn i mere lettstelte leiligheter til unge som er ute etter sin første bolig. 
Planforslaget vurderes å være et viktig bidrag for å imøtekomme befolkningsutvikling i Bodø. 


