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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye studentboliger med tilhørende infrastruktur. 
Eksisterende studentboliger vil bli revet. 

Planen legger opp til flytting og reetablering av eksisterende ball- og lekeplass, samt videreføring av 
eksisterende bussholdeplass. 

Ifm. planoppstarten ble det uttrykt stor bekymring blant beboere for bl.a. volum, omfang, trafikkforhold, 
grunnforhold og eksisterende ball- og lekeplass. På bakgrunn av innkommende innspill ifm. 
planoppstarten er planforslaget ytterligere bearbeidet. Beboernes innspill vurderes å være 
imøtekommet i stor grad. 

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. 

Planforslaget vil bidra til å dempe presset i det private leie- og eiendomsmarkedet for studenter og 
andre i samfunnet som er avhengig av å leie bolig i en lengre periode.  

Det at planområdet ligger i nærheten av universitetet er positivt med tanke på miljø og folkehelse. 
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye studentboliger med tilhørende infrastruktur. 
Eksisterende studentboliger vil bli revet. 

Planen legger opp til flytting og reetablering av eksisterende ball- og lekeplass samt videreføring av 
eksisterende bussholdeplass. 

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: 
Nord Studentsamskipnad  
Postboks 1490 
8049 Bodø 

 
Plankonsulent: 

Norconsult AS 
Postboks 234 
8001 Bodø 

 Eierforhold 

Planområdet er på ca. 12,6 daa og omfatter gnr. 42 bnr. 345, 346, 354, 355 samt deler av gnr. 42 bnr. 
53 (som bl.a. utgjør deler av Skavdalsveien, Bjørnebærveien, Osphaugveien og eksisterende ball- og 
lekeplass). Gnr. 42 bnr. 345, 346, 354, 355 eies av Bodø kommune, men er festet av Nord 
Studentsamskipnad siden 2003. 

 Tidligere vedtak i saken 

Det foreligger ingen tidligere vedtak i saken.  

 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. 
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 Planprosess 

 Medvirkningsprosess 

Oppstart av planarbeidet ble varslet til berørte parter i brev datert 16.03.2021 og kunngjort i Avisa 
Nordland 18.03.2021, samt på Bodø kommunes nettsider.  

 Møter og andre deltakere 

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 09.02.2021.  

Videre ble det avholdt et digitalt infomøte ifm. oppstartsvarselet den 12.04.2021. Under møtet ble det 
uttrykt stor bekymring blant beboere for bl.a. volum, omfang, trafikkforhold, grunnforhold og 
eksisterende ball- og lekeplass. Et referat fra infomøte ble sendt til møtedeltakerne. Referatet er også 
lagt ved planforslaget.  

 Innspill til planen 

Det har kommet inn mange innspill innen høringsfristens utløp. Innkommende innspill er oppsummert 
og kommentert i et eget vedlegg.  
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 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

 Kommuneplanens arealdel  

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

Gjeldende parkeringskrav for planområdet er 0,3 parkering per boenhet ved bruksareal mindre enn 25 
m2 og 0,8 parkering per boenhet ved bruksareal mellom 25 m2 – 50 m2. For boenheter større enn 50 
m2 er det krav om 1,2 parkeringsplass per boenhet. Videre er det krav om at 70 % av 
parkeringsplassene skal legges i parkeringsanlegg eller under bakken for bygninger med mer enn 4 
boenheter. 

Gjeldende krav til uteoppholdsareal ved etablering av boliger i planområdet er til sammen 15 m2 per 
boenhet dersom boenhetene har et bruksareal på inntil 50 m2. For boenheter større enn 50 m2 er 
kravet 30 m2 per boenhet. Minimum henholdsvis 10 m2 og 25 m2 skal inngå i felles uteoppholdsareal. 
Videre er det krav om at min. 5 m2 skal være privat. 

 Kommunedelplan for grønnstruktur 

I kommunedelplan for grønnstruktur (grønn plakat) vedtatt 14.09.2017 er ballplassen avsatt til 
«Grøntområder tilknyttet institusjoner/arbeidsplasser». Områder som er regulert til friområde i 
gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan er avsatt til «Parker, natur- og friluftsområder» i 
kommunedelplanen.  

 Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er regulert til boligformål (gule områder i figur nedenfor) i reguleringsplan for 
Skavdalslia med plan ID 2402 vedtatt 19.10.1977. 

Tilstøtende trafikkarealer er regulert til trafikkformål: Vei (mørk grå), gangvei (lysgrå) og felles 
avkjørsel (grå, skravert). Områder for ballplass og lekeplass (grønn, skravert) er regulert til felles leke- 
og aktivitetsområde mens resterende ubebygde arealer mot øst og sør (grønn farge) er regulert til 
offentlig friområde. 

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

Det ble utarbeidet en bebyggelsesplan som er en ytterligere detaljering av reguleringsplanen. 
Bebyggelsesplanen med plan ID 2402_101 ble vedtatt 08.03.1978. Arealformålene samt overordna 
rammer i gjeldende reguleringsplan er videreført i bebyggelsesplanen. 
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Figur 1: Utsnitt av gjeldende bebyggelsesplan. Varslet planavgrensning vist med sort linje. Kartgrunnlag: 
kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult.  

 Tilgrensende planer 

Tilstøtende arealer er regulert gjennom den samme regulerings- og bebyggelsesplanen. 

 Temaplaner 

En kjenner ikke til at planarbeidet berører viktige temaplaner. 

 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) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Skavdalslia, ca. 430 m fra Nord Universitet (målt i luftlinje).  

 

Figur 2: Planområdets beliggenhet (jf. blå sirkel). Kartgrunnlag: kommunekart.com. bearbeidet av Norconsult. 

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet ligger i et boligstrøk. Områder mellom boligfeltene består av atkomstveier og 
skogholt/vegetasjon. 

Boligstrøket grenser inntil et friluftsområde bestående av skogområder, mot nord og vest.  

 Stedets karakter 

Planområdet ligger i et eksisterende boligområde med frittliggende eneboliger fra 70- og 80-tallet som 
er ført opp i inntil 2 etasjer og organisert i klynger samlet rundt atkomstveier.  

Eneboligene er tradisjonelt utformet med saltak.  
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 Landskap 

Planområdet ligger i forholdsvis flatt terreng med lokale høydeforskjeller. Tilstøtende boligområder mot 
nord og vest ligger noe høyere enn planområdet. Det gjør også bebyggelsen mot sør. 
Boligbebyggelsen mot øst ligger noe lavere enn planområdet.  

I planområdet er det generelt gode solforhold.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

En kjenner ikke til at det er registrert kulturminner eller -miljø i planområdet, heller ikke i tilstøtende 
områder.  

 Naturverdier 

I det brune skraverte området i figur nedenfor, hvor planområdet ligger, er det registrert arter av stor 
forvaltningsinteresse (gulspurv, blåstrupe, fiskemåke, bergirisk og gjøk) samt arter av særlig stor 
forvaltningsinteresse (gråtrost, blåstrupe, bjørkefink, parsisk, gråsisik, gråspett og bergirisk). 

 

Figur 3: Område for ansvarsarter (vist med brun skravur). Planområdets beliggenhet vist med rosa sirkel. 
Kartgrunnlag: Nordlandsatlas, bearbeidet av Norconsult. 

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Eksisterende ballplass og lekeareal sør for ballplassen, samt gang- og sykkelveien (Tranebærveien) 
vest for planområdet er registrert som svært viktig friluftsområde, jf. figur nedenfor.  
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Figur 4: Kartlagte friluftsområde: Svært viktig friluftsområde (røde områder).  Kartgrunnlag: Nordlandsatlas, 
bearbeidet av Norconsult. 

Figurer nedenfor viser ballplassen (øverst) og lekearealet sør for ballplassen (nederst figur) som er 
vist med pil i figur ovenfor.  
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Figur 5: Eksisterende ballplass (øverst) og lekeareal sør for ballplassen (nederst). Bilder tatt av Norconsult 
(2021). 

Videre går det en snarvei/sti, jf. stiplet linje i figur nedenfor, som er mye brukt.  

 

Figur 6: Eksisterende sti (vist med stiplet linje). Kartgrunnlag: kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult.  
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 Landbruk 

Det er ikke registrert landbruksverdier i planområdet eller i tilstøtende områder.  

 Trafikale forhold 

Planområdet har i dag atkomst fra kommunal vei: Skavdalsveien og videre Bjørnebærveien (jf. figur 
1).  

Skavdalsveien har en bredde på ca. 8 m i aktuell strekning og er uten fortau. Videre sørover har 
Skavdalsveien fortau langs vestsiden. Bjørnebærveien har en bredde på mellom ca. 3,5 – 4 m i aktuell 
strekning og er uten fortau. Tranebærveien som går langs østsiden av planområdet er en gang- og 
sykkelvei (jf. figur 1).  

Det foreligger ingen informasjon om trafikkmengde i Skavdalsveien i den aktuelle strekningen. 

Det er per i dag oppmerket ca. 40 parkeringsplasser i tilknytning til eksisterende boliger i planområdet. 
I teorien er det plass til ca. 50 biler på dagens asfalterte arealer. Mesteparten av parkeringsplassene 
er opparbeidet inne på boligtunet. 

Det er registrert kun én trafikkulykke i området, ved krysset Skavdalsveien x Tyttebærveien, dvs. 
nordvest for planområdet (jf. figur 1). Ulykken inntraff i 2007. Ifølge beskrivelsen har ulykken uklart 
forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen.   

Nord for utbyggingsområdet er det opparbeidet snuplass for buss da rute 2 har siste bussholdeplass 
nord i planområdet.   

 Sosial infrastrukktur 

Nærmeste barnehage, Osphaugen barnehage, ligger ca.  300 m (i luftlinje) sør for planområdet. 
Kjeldmyrlia barnehage ligger ca. 470 m (i luftlinje) nordøst for planområdet. Det opplyses om at begge 
barnehager har ledig kapasitet.   

Nærmeste skole (Hunstad barneskole) ligger ca. 1,2 km, dvs. ca. 15 min. gangavstand fra 
planområdet. Bodin videregående skole ligger ca. 950 m, dvs. ca. 11 min. gangavstand fra 
planområdet. 

 Barns interesser 

Det arealet som er mest brukt og er tilrettelagt for lek er vist med gul polygon i figur nedenfor.  

Innenfor dette området er det ballplass, basketballkurv, huske og «overgrodd» sandkasse. 

I dag likner området sør for ballplassen (jf. kap. 4.7) ikke på en lekeplass. Det som er igjen er vippedyr 
med sand rundt (jf. figur 5, nedre figur).   
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Figur 7: Bilde/ortofoto som viser mest brukt lekeareal. Kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult.  

 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er delvis flatt og delvis kupert med lokale høydeforskjeller. Det vil kunne bli behov for å 
bearbeide terrenget noe for å ta opp høydeforskjellene.   

 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 

I oppstartsmøtet med kommunen er det ikke nevnt at det er spesielle problemstillinger vedrørende VA-
anlegg. Det ble imidlertid nevnt at det vil kunne bli behov for å flytte eksisterende kommunale VA-
ledninger.  

 Energiforsyning  

Planområdet og tilstøtende områder ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og er i dag 
knyttet til elektrisitetsnettet.  
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 Grunnforhold 

Berggrunn i planområdet og tilstøtende områder består av kalkglimmerskifer. Løsmassene består av 
forvitringsmateriale. 

En kjenner ikke til at området er forurenset eller at det er fare for forurensning.  

Planområdet og tilstøtende områder ligger i et tidligere myrområde. Ifm. oppstartvarselet har det 
kommet frem at noen av de husene som ligger omkring planområdet har fått skader på grunn av 
setninger i grunnen. Dette er en kjent problemstilling i området.  

 Støy 

Planområdet ligger utenfor kjente støysoner (herunder flyplass og Riksvei). 

Planområdet grenser for øvrig til Skavdalsveien og Bjørnebærveien. Disse veiene er imidlertid ikke 
tungt trafikkert. 

 Luftforurensning 

Så langt man kjenner til er planområdet ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 
grenseverdier. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Planlagt arealbruk 

I planområdet planlegges det etablert studentboliger med tilhørende infrastruktur, herunder intern vei 
og parkeringsplasser, samt tilhørende leke- og uteoppholdsareal. 

Eksisterende ballplass vil bli flyttet og ny plassering er regulert inn (benevnt BLK1 på plankartet). Ny 
ballplass vil få samme størrelse som dagens ballplass. Videre vil eksisterende lekeplass (husken og 
sandkassa) bli flyttet sørøst for ny ballplass (benevnt BLK2 på plankartet).  

Deler av friområdet mellom Tranebærveien (mot øst) og eksisterende boliger, herunder 
studentboligene (mot vest) er også regulert inn.  

Videre er det regulert inn areal for snøopplagring (benevnt SVG1).  

Innregulert fortau langs vestre og nordre del av utbyggingsområdet er videreført. Eksisterende 
bussholdeplass med tilhørende fortausareal/plattform er også regulert inn, samt trafikkarealet mellom 
bussholdeplassen og utbyggingsområdet, dvs. snuplassen.  

 Bebyggelsens plassering og utforming 

I mulighetsstudiet og planprosessen er det lagt sterkt vekt på å tilpasse volumene til den 
omkringliggende bebyggelsen. Planforslaget er omarbeidet ytterligere som følge av innkommende 
innspill. Følgende endringer er gjort: 

 Antall bygg og boenheter 

I område regulert til utbyggingsformål tenkes det etablert 2 H-formet kvartaler bestående av 18 hus 
satt sammen i rekke (mot vest) samt et leilighetsbygg/rekkehus (mot øst). I opprinnelig forslag var det 
tatt med 3 H-formet kvartaler/bygningsvolumer bestående av 21 hus i rekke, mot vest. Dvs. antall 
kvartaler er redusert fra tre til to, og antall rekkehus fra 21 til 18.  

Som følge av dette er antall boenheter redusert fra 214 (opprinnelig forslag) til 151, fordelt mellom 18 
leiligheter og 133 hybler. Dette er en betydelig reduksjon i antall boenheter ift. opprinnelig forslag.  

 Utnyttingsgrad 

Maks tillatt grad av utnytting, %-BYA, er redusert fra 55 % til 35 %, ekskludert parkering. Maks tillatt 
utnyttingsgraden vil være 46 % medregnet parkeringsareal. 

 Byggehøyder  

Bebyggelse i planområdet vil bli ført opp i inntil 2 etasjer i tråd med gjeldende regulerings- og 
bebyggelsesplan. Dvs. en har gått bort fra idéen om å føre opp noen av husene i midterste rekke i 3 
etasjer.  

Hybelbebyggelsen vil imidlertid oppfattes som én etasje sett fra Skavdalsveien fordi bebyggelsen vil 
ligge såpass lavt i forhold til veinivå.  
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Leilighetsbygget derimot vil være i tre etasjer, sett fra Tranebærveien, da terrengforholdene tillater 
etablering av kjellerleiligheter. 

Figuren nedenfor viser opprinnelig og nytt planforslag med byggehøyder/koter. 

 

Figur 8: Opprinnelige og nye byggehøyder/koter. Utarbeidet av Norconsult.  

Maks tillatt mønehøyde vil settes til kote 101,70 m. 

 Overordnet grep og utforming 

I utforming av bebyggelsen er det tatt utgangspunkt i eksisterende bebyggelse i området. Planlagt 
bebyggelse er derfor utformet som flere saltakshus som er satt sammen.  

Det legges opp til skråtak med varierte vinkler. For å skape ytterligere variasjon er husene planlagt 
med forskjellig farger innenfor samme bygning. Bebyggelsen planlegges utført med trekledning som 
hovedmateriale. 

Det er lagt vekt på at de nye studentboligene skal fremstå som et helhetlig, men samtidig variert 
anlegg. 

 

 

 

 

Figur 9: Ny bebyggelse sett fra sør/Bjørnebærveien (øverste figur), sett fra vest/Skavdalsveien (midtre figur) og 
sett fra øst/Tranebærveien (nederste figur). Utarbeidet av Norconsult. 
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 Uteoppholdsareal 

 Leke- og uteoppholdsareal tilhørende studentboligene 

I opprinnelig forslag ble det tenkt at uteoppholdsareal skulle løses sentralt, mellom bebyggelsen. På 
dette tidspunktet ble det lagt til grunn at både hybler og leiligheter vil få et bruksareal på inntil 50 m2.  

I revidert planforslag er det nå lagt til rette for at leilighetene vil få et bruksareal større enn 50 m2. Som 
følge av dette er det i bestemmelsene satt krav om at det skal settes av minimum 25 m2 leke- og 
uteoppholdsareal per leilighet (boenheter over 50 m2), som skal inngå i felles leke- og 
uteoppholdsareal. Boenheter mindre enn 50 m2 (hyblene) vil få minimum 10 m2 uteoppholdsareal per 
boenhet, som skal inngå i felles uteoppholdsareal.  

Planforslaget med maks antall boenheter og foreløpige leilighetsstørrelser utløser krav om til sammen 
1780 m2 leke- og uteoppholdsareal.   

Det planlegges ikke balkonger eller terrasser (privat uteopphold).  

Plassering av leke- og uteoppholdsareal er illustrert i figur nedenfor og fremgår av plankartet. 

 

Figur 10: Foreløpig situasjonsplan. Utarbeidet av Norconsult. 
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 Eksisterende ball- og lekeplass 

Eksisterende ball- og lekeplass er videreført, men med annen plassering (jf. figur ovenfor). Det er 
velforeningen som har hatt ansvar for drift av ball- og lekeplassen, men det opplyses om at Nord 
studentsamskipnad, den senere tid, har bidratt til vedlikehold av plassene. Derfor er det ønskelig at 
ball- og lekeplassen skal eies og driftes av velforeningen, evt. sammen med Nord studentsamskipnad.   

Eksisterende sti som går fra Tranebærveien og videre vestover mellom gnr. 42 bnr. 278 (eksisterende 
enebolig som ligger like sør for planområdet) og gnr. 42 bnr. 355 (eksisterende studentbolig) 
videreføres, men traséen vil bli lagt noe om, jf. situasjonsplanen (figur 9).  

Det er tatt inn i bestemmelsene at eksisterende ball- og lekeplass skal være tilgjengelig også under 
utbygging av området, til plassene må flyttes og reetableres. Det er videre satt krav om at det skal 
legges opp til at flytting og reetablering av ball- og lekeplass tar kortest mulig tid. 

 Terrengbehandling mellom ny ballplass og nytt leke- og uteoppholdsareal 

For å ta opp de forskjellige terrengnivåene tenkes det i utgangspunktet etablert gressbakke. 
Ballplassen vil ligge på samme nivå som ny bebyggelse og kan nås fra den interne veien, mens det 
nye leke- og uteoppholdsarealet kan nås fra Tranebærveien. For øvrig tenkes det etablert trapper som 
skal binde de to terrengnivåene sammen. 

 

Figur 11: Ny ballplass samt nytt leke- og uteoppholdsareal (jf. plankartet). Utarbeidet av Norconsult. 

 Sol/skygge 

Skyggevirkninger av planlagt utbygging er illustrert i figur nedenfor.  
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21. mars kl. 12 21. mars kl. 15 21. mars kl. 17 

01. mai kl. 12 01. mai kl. 15 01. mai kl. 18 

23. juni kl. 12 23. juni kl. 15 23. juni kl. 18 
Figur 12: Sol- og skyggetegninger. Utarbeidet av Norconsult.  

Planlagt utbygging vil ikke kaste skygge på omkringliggende bebyggelse.  

Det er de boenhetene som er vendt mot sør, sørøst og sørvest som vil få mest sol, men det er 
generelt gode solforhold i planområdet.   

Søndre leke- og uteoppholdsareal vil få sol hele dagen. Nordvestre leke- og uteoppholdsareal vil også 
få sol stort sett hele dagen. Nordre leke- og uteoppholdsareal vil få sol på formiddagen i mai og juni, 
mens i mars vil arealet, stort sett, ligge i skyggen. Dette arealet vil imidlertid være det minste leke- og 
uteoppholdsarealet. 
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 Parkering 

Det er foreslått krav på minimum 0,13 parkeringsplass per boenhet når det gjelder hyblene, da disse 
vil være inntil 25 m2 store. Dette utløser et krav på til sammen ca. 18 parkeringsplasser (133 hybler x 
0,13 parkeringsplass). For boenheter over 50 m2 (leilighetene) er det satt krav om 1 parkeringsplass 
per boenhet, slik forslag til ny arealdel til kommuneplanen legger opp til. Dette utløser et krav på til 
sammen ca. 18 parkeringsplasser (18 leiligheter x 1 parkeringsplass). For boenheter mellom 25 – 50 
m2 vil gjeldende krav på minimum 0,8 parkeringsplass per boenhet gjelde. 

Parkeringskravene vil, i sin helhet, bli løst på bakkenivå. Aktuelle plasseringer av parkeringsplassene 
er illustrert i situasjonsplanen, jf. figur 10. Prinsipielt tenkes parkeringsplassene plassert i tilknytning til 
Bjørnebærveien, dvs. utbyggingsområdene med leke- og uteoppholdsareal tenkes holdt fritt for 
biltrafikk.  

Antall sykkelparkeringsplasser vil være i tråd med kravene i gjeldende kommuneplanens arealdel, dvs. 
1 sykkelparkeringsplass per boenhet for hyblene og 2 sykkelparkeringsplasser for leilighetene.  

Øvrige overordnede parkeringsbestemmelser i kommuneplanens arealdel skal ellers være gjeldende 
for planområdet, herunder krav om ladeplasser. 

 Trafikkløsning 

Utbyggingsområdet vil fortsatt få atkomst fra Skavdalsveien og videre Bjørnebærveien, som er 
kommunale veier. Den delen av Bjørnebærveien som går gjennom studentboligfeltet ønskes gjort om 
til privat atkomst tilhørende Nord Studentsamskipnad. Allerede i dag brukes denne delen av 
Bjørnebærveien primært som atkomst til studentboligene.  

Gjennomkjøring gjennom studentboligfeltet blir videreført, slik at det fortsatt vil være mulig for brøytebil 
o.l. å kjøre gjennom. Intern vei skal ha en bredde på minimum 3,5 m. Eksakt plassering av avkjørselen 
samt veitraséen vil bli avklart ifm. byggesøknaden.  

Det er regulert inn areal til snøopplagring nordøst i planområdet.  

Innregulert fortau langs vest- og nordsiden av studentboligfeltet er videreført. Det er tatt med 
rekkefølgebestemmelse som skal sørge for at fortauet blir etablert før studentboligene kan tas i bruk.  

 Kollektivtrafikk 

Da det er et stort ønske fra beboere og Nord Studentsamskipnad om å jobbe for å få videreført 
dagens situasjon og få beholdt dagens rute og bussholdeplass med tilhørende snuplass for buss. 
Derfor er bussholdeplass med tilhørende snuplass tatt med i planforslaget.  

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 

Ny bebyggelse vil kunne knyttes eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg. Evt. behov for 
omlegging av eksisterende ledninger vil bli avklart ifm. byggesøknaden. Dokumentasjon på 
tilstrekkelig brannvannkapasitet vil for øvrig foreligge ifm. byggesøknaden.  
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 Energiforsyning  

Energibehovet i planområdet vil bli dekt med elektrisitet. Oppkobling mot strømnettet vil bli søkt om på 
vanlig måte. 

Evt. behov for ny nettstasjon skal løses innenfor planområdet iht. krav fra nettleverandør. Hvordan 
behov for ny nettstasjon tenkes løst skal gjøres rede for ifm. byggesøknaden. 

 Plan for avfallshåndtering 

Planforslaget legger opp til felles avfallshåndtering i form av nedgravde containere. Containerne 
tenkes plassert nord i planområdet ved ny avkjørsel, jf. situasjonsplan (figur 9). 
Plasseringen/prinsippløsning er avklart med IRIS.  

 Planlagte offentlige anlegg 

En kjenner ikke til at det planlegges offentlige anlegg i eller ved planområdet. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging vil ikke utfordre barnehagekapasiteten i området.  

 Universell utforming 

Der det er behov for det, vil det bli gjort mindre tiltak i terrenget slik at krav til tilgjengelighet og 
universell utforming blir oppfylt.  

Minimum 5 % av etablerte parkeringsplasser skal legges til rette for personer med nedsatt 
funksjonsevne, og skal plasseres nærmest mulig inngang. Parkeringsplassen vil bli plassert nærmest 
mulig inngangen.    

 Grunnforhold 

Det er i bestemmelsene satt krav til dokumentasjon på grunnforhold og tilfredsstillende stabilitet, ifm. 
byggesøknaden.  

Videre er det satt krav til ulempeplan som skal si noe om hvordan ulemper for beboere skal håndteres 
i anleggsfasen.   

 Støy 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy (T-4442) skal gjelde for planlagt utbygging.  
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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? 

 Planområdet og tilstøtende 
områder ligger i et tidligere 
myrområde. Ifm. oppstartvarselet 
har det kommet frem at noen av de 
husene som ligger omkring 
planområdet har fått skader på 
grunn av setninger i grunnen. 
Dette er en kjent problemstilling i 
området.  

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?  Faregraden er ukjent, men det er 
krav om radonsperre i bygninger 
med rom for varig opphold.  

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  
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 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

 Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

  

 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)? 

 Vil bli dokumentert ifm. 
byggesøknaden.  

 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)   
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Det er i bestemmelsene satt krav til dokumentasjon på grunnforhold og tilfredsstillende stabilitet, ifm. 
byggesøknaden.  

Dokumentasjon på tilstrekkelig brannvannkapasitet vil foreligge ifm. byggesøknaden. 

 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er tatt med rekkefølgebestemmelser knyttet til følgende forhold: 

o Situasjonsplan, perspektiver og snitt 
o Leke- og uteoppholdsareal og parkering 
o Ny avkjørsel/atkomstvei 
o Ulempeplan 
o Kommunaltekniske anlegg 
o Grunnforhold 
o Sti 

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  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

 Kommuneplanens arealdel  

Planforslaget avviker noe fra kommuneplanens arealdel på følgende punkter: 

6.1.1.1 Krav til uteoppholdsareal 

Det er i planforslaget ikke lagt til rette for privat uteoppholdsareal, som ifølge bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel skal være minimum 5 m2 per boenhet.  

Gjeldende krav til leke- og uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel er beregnet for boliger i 
tradisjonell forstand. Studentboliger har ikke et like stort behov for privat uteoppholdsareal som vanlige 
boliger, bl.a. fordi studentboliger ikke er en varig boform. Manglede private uteoppholdsareal vurderes 
dermed ikke ha en negativ innvirkning på bokvaliteten.  

6.1.1.2 Krav til bilparkering 

Det foreslås satt av 0,13 parkeringsplass per boenhet for hyblene (som vil få bruksareal på inntil 25 
m2) i stedet for 0,3 parkeringsplass per boenhet slik kravet er i kommuneplanens arealdel. Videre 
foreslås det satt av 1 parkeringsplass per boenhet for boenheter større enn 50 m2 i stedet for 1,2 
parkeringsplasser. 

Gjeldende krav til parkering i kommuneplanens arealdel er beregnet for boliger i «tradisjonell» 
forstand. Studentboliger har ikke de samme behovene for bilparkering som «vanlige» boliger, bl.a. 
fordi planområdet ligger i gang- og sykkelavstand fra universitetet, og fordi det her er snakk om 
forholdsvis unge mennesker i en aktiv fase av livet.  

Forslagstiller vurderer likevel at det er lagt til rette for tilstrekkelig parkeringsareal i planforslaget. At 
planforslaget legger til rette for at flere går eller sykler anses som positivt, sett fra et miljø- og i 
folkehelseperspektiv.  

Krav til bilparkering vil, i sin helhet, bli løst på bakkenivå, i stedet for at 70 % skal legges i 
parkeringsanlegg eller under bakken slik kravet er i kommuneplanens arealdel. Da planforslaget 
legger opp til færre parkeringsplasser per boenhet er det mulig å løse hele kravet på bakkenivå. 
Kostnader ved å bygge parkeringskjeller vil ikke stå i et rimelig forhold til nytten.  

 Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan 

Planforslaget avviker noe fra gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan på følgende punkter: 

6.1.2.1 Maks tillatt utnyttingsgrad  

I gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan er maks tillatt utnyttingsgrad (%-BYA) satt til ca. 33 %, 
ekskludert parkeringsareal. Maks utnytting er økt til 35 % i revidert planforslag. En økning i 
utnyttingsgrad med 2 % vurderes å være moderat.  

Som det fremgår av gjeldende forskrift, skal grad av utnytting inkludere nødvendig parkeringsareal. 
Basert på denne beregningsmåten blir %-BYA = 46%. 
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 Stedets karakter 

Områdets karakter vurderes ikke å endres vesentlig. Det planlegges en oppdelt bebyggelse som 
åpner for sikt og passasje. Planlagte takform gjenspeiler omkringliggende bebyggelses saltak.  

 Natur- og kulturverdier 

 Naturverdier 

Det er registrert observasjon av fuglearter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse i områder i 
nærheten av planområdet. Det er ikke gjort noen registreringer i selve planområdet. 
Nøyaktighetsgraden på registreringene er imidlertid lav.  

Basert på tilgjengelig datagrunnlag vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig.  

Risikoen for konflikt anses å være liten da planområdet og omkringliggende områder allerede er 
preget av menneskelig aktivitet.  

 Kulturverdier 

Planforslaget vil ikke få negative innvirkninger på verken kulturminner eller -miljø. Aktsomhets- og 
meldeplikten er innarbeidet i bestemmelsene. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planforslaget vil ikke få negative innvirkninger på landbruket.  

 Trafikale forhold 

Planforslaget legger til rette for færre antall parkeringsplasser sammenliknet med dagens situasjon. 
Med utgangspunkt i dette forventes det ikke mer biltrafikk til og fra planområdet ift. dagens situasjon.  

Parkeringsplassene vil bli plassert på en måte som gjør brøyting lettere i motsetning til dagens 
situasjon hvor det påpekes at parkeringsplassene inne på tunet ikke blir brøytet om vinteren, noe som 
har skapt parkeringsproblemer. Det er avsatt areal til snøopplagring i planområdet.  

Etablering av fortau vil forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter betraktelig. 

Økning i antall boenheter øker for øvrig kundegrunnlaget for busstransport, noe som anses positivt. 

 Teknisk infrastruktur 

Tilknytning til kommunalt VA-nett og EL-nett vurderes ikke å være spesielt problematisk. 
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 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Det er lagt til rette for tilstrekkelig leke- og uteoppholdsareal i planforslaget, spesielt dersom det i 
tillegg blir lagt opp til sambruk av ball- og lekeplassen.  

Både ball- og lekeplass blir videreført. Det gjelder også eksisterende sti/snarvei som går fra 
Tranebærveien og videre vestover mellom Bjørnebærveien 18 (eksisterende enebolig sør for 
planområdet) og Bjørnebærveien 22 (eksisterende studentbolig). 

Intensjon om å gjøre ball- og lekeplassen mest mulig tilgjengelig, også under utbygging, er innarbeidet 
i bestemmelsene.  

Planområdet ligger ellers like ved et stort friluftsområde og vurderes å kunne bidra positivt mht. 
rekreasjonsinteresser.  

 Bomiljø/bokvalitet 

Forslagstiller ønsker å skape et felles hjem og et miljø hvor studentene kan få dekket sine daglige 
behov.  

Alle boenhetene i planområdet vil få gode lysforhold, og de fleste leilighetene vil få en fin utsikt. 

De største leke- og uteoppholdsarealene vil få gode solforhold. I tillegg er det tenkt felles arealer som 
skjermete artiumsrom mellom husene som vil kunne bli brukt i vinterhalvåret. Disse arealene ligger i 
direkte tilknytning til innvendig fellesareal for studentene. De nærmeste uteareal for studentene vil 
derfor være godt skjermet fra naboskapet.  

 Barns interesser 

Planforslaget legger til rette for leiligheter for studenter med barn, og det er lagt til rette for tilstrekkelig 
leke- og uteoppholdsareal på egen tomt. I tillegg vil det være mulig å også benytte ny ball- og 
lekeplass ved sambruk.  

Innregulering og etablering av fortau vil bedre trafikksikkerhet for barn og unge som bruker tilstøtende 
veier som skolevei.  

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging vil ikke ha en negativ innvirkning på barnehagekapasiteten i området.  

 Universell tilgjengelighet 

Gjeldende krav til universell utforming vil bli lagt til grunn for utforming av ny bebyggelse med 
tilhørende uteareal.  

 ROS 

ROS-sjekklisten er gjennomgått. Forslag til avbøtende tiltak er innarbeidet i bestemmelsene.  
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 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planlagt fortau planlegges overtatt av kommunen for drift og vedlikehold (kommunalt). 

Da bussholdeplassen med tilhørende fortau allerede er etablert vil planforslaget i utgangspunktet ikke 
føre til økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 Interessemotsetninger 

Ifm. planoppstarten er det uttrykt stor bekymring blant beboere for bl.a. volum, omfang, trafikkforhold, 
grunnforhold og eksisterende ball- og lekeplass. 

På bakgrunn av innkommende innspill ifm. planoppstarten er planforslaget ytterligere bearbeidet. 
Beboernes innspill vurderes å være imøtekommet i stor grad.  

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i foregående kapitler vil planforslaget, etter forslagstillers 
vurdering, i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn.  
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 Avsluttende kommentar 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) som er en nasjonal interesseorganisasjon har gjort en 
studentboligundersøkelse: «Studentboligundersøkelsen 2020». I undersøkelsen fremgår det at 
dekningsgraden ca. 20,96 % i Bodø. Dvs. Nord Studentsamskipnad har klart å huse ca. 1168 av 5573 
studenter i 2020.  

Planforslaget vil bidra til å dempe presset i det private leie- og eiendomsmarkedet for studenter og 
andre i samfunnet som er avhengig av å leie bolig i en lengre periode, noe som anses som positivt.  

Det at planområdet ligger i nærheten av universitetet er positivt med tanke på miljø og folkehelse. 

 

Figur 13: Planlagt bebyggelse i planområdet sett fra Skavdalsveien - sørvest. Utarbeidet av Norconsult.  

 


