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1 2021-06-15 Vedlegg til planbeskrivelsen for 
Skavdalslia studentboliger 

SOFRA LIFFR SOFRA 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 
 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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Sammendrag av innspill til planen med 
kommentarer 

Det har kommet inn mange innspill innen høringsfristens utløp (opprinnelig 20.04.2021, men forlenget 
til 23.04.2021). Innkommende innspill er oppsummert og kommentert i tabell nedenfor.  

 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Sametinget 25.03.2021 På bakgrunn av beliggenhet, 
omfang og annet kan Sametinget 
ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt 
med automatisk freda, samiske 
kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader 
til tiltaket. 
 
Skulle det likevel under arbeid i 
marken oppdages gjenstander 
eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående. 
 
Det minnes om at alle samiske 
kulturminner fra 1917 eller eldre 
er automatisk freda. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivaretatt i bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
-  

Inger Lise 
Wilhelmsen 
(Tyttebærveien 
40) 

05.04.2021 Wilhelmsen og familien flyttet inn 
i sin enebolig, Tyttebærveien 40, i 
1980.  
 
Wilhelmsen, på lik linje med 
mange, er sterkt imot de 
kompakte og alt for høye 
bygningene som er planlagt, og 
syns ikke de passer inn i 
bebyggelsen. Bygningene vil 
stjele både lys, utsikt og trivsel. 
Wilhelmsen vil på det sterkeste 
protestere mot at Bodø kommune 
godkjenner byggeplanene. 

- 
 
 
 
Planforslaget er bearbeidet 
ytterligere for å imøtekomme 
beboernes innspill. 

Jon Pär-Magnus 
Solberg 
(Skavdalsveien 
28) 

06.04.2021 Hvordan unngå skade på 
tilstøtende hus når det skal 
graves eller settes påler.  

Det er tatt inn i bestemmelsene 
at det skal utarbeides en 
ulempeplan for hvordan ulemper 
for beboere skal håndteres i 
anleggsfasen. 

Per J. Lyngved  08.04.2021 Som beboer har Lyngved ikke 
noe imot utvikling og økt aktivitet, 
men reagerer på at det skal 
bygges mye større og høyere, 

Planforslaget er bearbeidet 
ytterligere for å imøtekomme 
beboernes innspill. 
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mer massivt, opp til og med 3 
etasjer. Dette vil gjøre at mange 
mister utsikt og lysforhold. Dette 
vil medføre at det bryter med 
allerede eksisterende 
bebyggelse. Lyngved foreslår at 
det bygges mer moderat og ikke 
over 2 etasjer, noe som kler 
området klart best. 

Siv Tove Engmo 
og Harry 
Pettersen 
(Tranebærveien 
26) 

08.04.2021 Engmo og Pettersen vil komme 
med sterke innsigelser mot de 
planene som nå foreligger. 
 
De eksisterende studentboligene 
har vært nesten umerkelig i 
området da de blender inn i 
nabolaget både i stil og størrelse. 
Dette er en koloss i et 
lavtbyggende, rolig villa-strøk 
som vil dominere området 
fullstendig. 
 
Fotballbanen vil forsvinne og alle 
nærliggende hus vil bli 
overskygget av konstruksjonen. 
 
For å ikke snakke om 
konsekvensene på grunn av en 
nesten tredobling av boenheter 
med tilhørende biltrafikk, ferdsel 
og festing. 
 
 
Direktør i Studentinord har kalt 
prosjektet «Nabolaget». Det kan 
en kalle forskuddsvis forsøk på 
brannslokking. 

- 
 
 
 
Planforslaget er bearbeidet 
ytterligere for å imøtekomme 
beboernes innspill. 
 
 
 
 
 
 
Dette medfører ikke riktighet, jf. 
kap. 5.3.2 og 5.4 i 
planbeskrivelsen. 
 
Antall boenheter er betydelig 
redusert ift. opprinnelig forslag og 
dermed også ferdsel. 
Planforslaget vurderes ikke å 
medføre mye mer trafikk enn i 
dag.  
 
- 

Rita Skundberg 09.04.2021 Skundberg har bodd i strøket 
siden 1989 er sterkt imot planlagt 
utbygging.  
 
Skundberg er bekymret for mer 
bilkjøring i veien.  
 

- 
 
 
 
Planforslaget vurderes ikke å 
medføre mye mer trafikk enn i 
dag. 

Aud Borgsø og 
Knut-Jørgen 
Olsen 
(Tyttebærveien 
15) 

09.04.2021 I dag sier reguleringsplanen at 
man ikke kan bygge mer en maks 
to etasjer i høyden i Skavdalslia. 
Utbygger vil øke byggehøyden 
fra en etasje i dag, til to og tre 
etasjer. Reguleringsplanen sier 
også at det skal være 
utnyttingsgrad på maks 33,3% i 
Skavdalslia. Det planlegges at 
utnyttelsesgraden økes til 50-55 
%, med andre ord nesten det 
doble av hva det er i dag. 
 

- 
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Med den planlagte 
utnyttelsesgraden må dette få 
konsekvenser for resten av 
bebyggelsen i Skavdalslia, som 
for eksempel å bygge større, 
høyere og flere elementer på 
eiendommen.  
 
Skavdalslia er et populært 
boområde å bo i men når de 
planlagte blokkene kommer opp 
med 2 til 3 etasjer vil verdiene av 
eiendommene synke betraktelig. 
 
Det som Norconsult planlegger vil 
ødelegge både for utsikt og sol, 
samt det gode og fredelige 
bomiljøet en har hatt i Skavdalslia 
gjennom 40 år. 
 
Med de planer som er tilsendt, er 
fremtidig bussforbindelse 
fullstendig blokkert. I et så stort 
boområde med 90 boliger som 
det er i Skavdalslia kan ikke dette 
aksepteres. Blokkering skal ikke 
forhindre hva fremtidig 
administrasjon og politikere vil 
vedta. 
 
Det har mindre konsekvenser for 
område å bygge tilsvarende i 
Hammarlia. 
 
Har Norconsult undersøkt 
grunnforholdene? Har man 
samtidig undersøkt om vann og 
kloakksystemet tåler en så stor 
utbygging? Har strømnettet den 
kapasitet som fordres for denne 
utbygging? 
 
Det er en skam og en 
provokasjon at utbygger forsøker 
å overkjøre et så homogent 
boligfelt som Skavdalslia med en 
koloss som her er planlagt. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
Ny bebyggelse vil bli ført opp i 2 
etasjer iht. gjeldende regulerings- 
og bebyggelsesplan. 
 
 
 
Det vises til kap. 5.2, 5.4 og 6.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
Vurdering av kollektivtilbud 
(bussruter og valg av 
holdeplasser) er ikke en del av 
planprosessen. Forslagstiller kan 
ikke se at planforslaget vil få en 
negativ innvirkning på fremtidig 
busstilbud i Skavdalslia. 
 
 
 
Det er igangsatt en egen 
mulighetsstudie for Hammarlia.  
 
 
Det vises til kap. 4.13, 4.14, 5.8, 
5.13 samt 6.6 i planbeskrivelsen.   
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er bearbeidet 
ytterligere for å imøtekomme 
beboernes innspill. 

Åse Helene 
Strøm Olsen og 
Inge Normand 
Olsen 
(Bjørnebærveien 
15) 

09.04.2021 Olsen har vært med fra 
byggestart og godkjent at de vil 
bygge og bo i Skavdalslia og 
vært tifreds. De er imot det som 
er planlagt og syns at det som nå 
er i ferd med å skje er på ingen 
måte en hyggelig nyhet. Olsen 
håper prosjektet blir skrinlagt. 

Planforslaget er bearbeidet 
ytterligere for å imøtekomme 
beboernes innspill. 
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Dan Robert 
Sandmo 
(Tranebærveien 
12) 

18.03.2021 Sandmo anbefaler at det kan 
vises en figur som viser hvor ball- 
og lekeplass er tenkt flyttet. 
Denne har velforeningen/ 
beboerne et sterkt «eierskap» til. 
Samdmo mener det er lurt å 
betrygge beboerne om at den vil 
bli ivaretatt, og gjerne noen 
detaljer som tilsier oppgradering 
(eks. belysning). 

Eksisterende ball- og lekeplass 
vil bli videreført. Ny plassering 
fremgår av plankartet.  

Jorunn Rande 
Larsen og Terje 
Wassteig 
(Tyttebærveien 
13) 

08.04.2021 Det protesteres på det sterkeste 
mot de planer som er presentert i 
«Varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan.». 
 
Det er forståelig at det er behov 
for vedlikehold og oppgradering 
av 40 år gamle boliger. Dette må 
kunne gjøres innenfor 
økonomiske rammer som 
forsvares innenfor eksisterende 
utleieforhold/areal. 
 
Det framgår av varselsbrevet at 
det tas sikte på å avvike betydelig 
i forhold til gjeldende regulerings-
plan. Hvorvidt dette skal løses 
ved en reguleringsendring eller 
søknad om dispensasjon fra 
nåværende plan klarer Wassteig 
ikke å se ut fra varselsbrevet. I 
begge tilfeller oppstår det en 
situasjon hvor fordeler skal 
vurderes opp mot ulemper. 
 
Ulempene som oppstår for 
naboene, er åpenbare. De planer 
som er presentert vil gi en 
vesentlig forringing av 
naboeiendommene. En befinner 
seg ikke i sentrum av en by, men 
i en etablert villabebyggelse i 
randsonen mot marka og friareal. 
Det virker usannsynlig at det ikke 
vil komme krav om 
kompensasjon for 
verdiforringelse, eventuelt med 
rettslige prosesser. 
 
Et formål kunne være å løse et 
prekært behov for flere 
studenthybler. En rask 
undersøkelse avdekker at et slikt 
behov knapt eksisterer. De 
økonomiske motiver for en slik 
utbygging er mer åpenbare. Men 
er dette et gangbart argument for 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
For å ivareta hensynet til 
medvirkning og politisk prosess 
er det ønskelig å endre denne 
delen av gjeldende plan i 
samsvar med reglene i plan- og 
bygningslovens § 12-14, og ikke 
ved å fremme en 
dispensasjonssøknad. Det vises 
videre til kap. 6.  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nord studentsamskipnad 
vurderer at en trenger å øke 
studentboliger i Bodø med i alle 
fall 400/500 i 10 års perspektiv. 
Det er den utviklingen en ser for 
seg. 
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den planlagte reguleringsendring/ 
dispensasjonssøknad? 
 
Det siste året har vist at 
alternative undervisningsmetoder 
har fungert. Det kan oppstå en 
situasjon hvor behovet for de 
planlagte boenhetene lenger ikke 
er til stede. et slikt senario, og 
med en investering som det her 
legges opp til, er ikke veien lang 
til å vurdere alternativ aktivitet i 
lokalene. 
 
Lovverket pålegger utbygger å 
vurdere om behovet er til stede 
for en konsekvensutredning. 
Wassteig skal ikke være for 
bastant i forhold til å vurdere om 
utløser krav om 
konsekvensutredning, men i 
respekt for «Nabolaget» burde en 
slik analyse i dette tilfellet vært 
gjennomført. 
 
En problemstilling som det ville 
vært naturlig å ta for seg i en slik 
utredning er innvirkningen på 
trafikkavviklingen i området. Selv 
om det er bare 4-500 meter langs 
gang og sykkelstier fra 
studentboligene til Universitetet, 
viser all erfaring at svært mange 
av studentene foretrekker å kjøre 
bil. De som velger å kjøre til 
Universitetet vil nederst i 
Skavdalslibakken, som er 
skolevei for de som går på barne- 
og ungdomsskole, komme til et 
viktig knutepunkt med mye 
trafikk. dette området var det 
tidligere kaotiske forhold til tider 
på dagen. Dette er ordnet opp i 
med en ny funksjonell 
busspåstigningsplass. Hvordan 
vil den økte trafikken fra 
Skavdalslia innvirke på denne 
situasjonen? 
 
Wassteig anbefaler at en 
renoverer eksisterende 
boligmasse i den grad det er 
nødvendig for å tilfredsstille 
dagens behov. I noen tilfeller kan 
det være hensiktsmessig å 
sanere for å få til bedre løsninger, 
men i dette tilfellet er det 
meningsløst og miljøfiendtlig å 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 1.5. Virkningene 
av planforslaget er gjort rede for i 
kap. 6 i planbeskrivelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er vanskelig å utnytte 
arealene effektivt i eksisterende 
boliger og slik de står ift. 
hverandre, spesielt når det 
gjelder å optimalisere sambruk 
og fellesareal. Videre er det 
vanskelig å tilfredsstille moderne 
krav, herunder energikrav, i 
eksisterende bygg. Ved å bygge 
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rive eksisterende boliger for å 
føre opp nytt. Dette er en 
gammeldags holdning i strid med 
tanker om bærekraft, fotavtrykk 
og miljø. 
 
Mange ble forundret når 
kommunen i høst valgte å kutte 
ut busser til Skavdalslia. Behovet 
for rundkjøringen for busser falt 
bort. For å møte krav til 
parkerings-plasser er dette 
arealet nå kalkulert inn i 
utbyggers planer. Her er det 
nærliggende å tro at kommunen 
allerede har vært inne i bildet og 
at busstilbudet i området er 
tilpasset utbyggers behov. 
Wassteig velger å tro at så ikke 
er tilfellet, med det hadde vært 
greit å få dette bekreftet av 
kommunen. 

nytt vil man kunne velge 
materialer som er mye mer 
miljøvennlige enn de materialene 
man brukte da man bygde 
eksisterende boliger. 
 
Valget om å kutte ut busser til 
Skavdalslia har ikke noe med 
dette planarbeidet å gjøre. 
Parkering tilhørende 
studentboliger vil bli løst på egen 
tomt/utbyggingsområdet og ikke 
på offentlige veier.  

Karin og Kåre 
Arntzen 
(Bjørnebærveien 
18) 

16.03.2021 Arntzen vil oppleve sjenerende 
innsyn fra de mange 
hybler/leiligheter som planlegges. 
Planlagt utbygging medfører at 
en mister viktig lys, ettermiddag- 
og kveldssol vil forsvinne pga. 
byggehøyde. Også økende 
trafikk og støy vil forringe 
bokvalitet. Hva med livskvalitet 
gjennom byggeperioden? 
 
Fra terrasse - inngangsparti vil en 
ny bygning få en høyde på kote 
106,8 m mot vest – det utgjør en 
høyde på ca. 14,8 m. Mot øst et 
leilighetsbygg i 2. etasjer med 
kote på 103,4 m gesimshøyde + 
mønehøyde. Eksisterende 
boenheter er i dag 84 enheter, 
mot planlagt 214 enheter. Det 
utgjør en økning på 154 %.  
 
Planlagt parkering på bakkenivå 
og fordelt på byggene, vil gi 
økende trafikk og støy i 
Bjørnebærveien.  
 
Foreligger det geotekniske 
undersøkelser. 
 
 
 
 
 
 

Det vises til kap. 6 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen.  
 
 
 
Det er ikke gjort geotekniske 
undersøkelser ifm. planarbeidet. 
Det er imidlertid tatt inn i 
bestemmelsene at det skal 
dokumenteres at grunnen har 
tilstrekkelig stabilitet ifm. 
byggesøknader.   
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Har utbygger sjekket dagens 
dimensjoneringer på vann og 
avløp? Hvilken dimensjon har 
brannledningene fra 
pumpestasjonen? 
   
Kan virkelig 
Studentsamskipnaden/Norconsult 
mene at det planlagte prosjektet 
ikke vil forringe bokvalitet og 
verdien på Arntzen sin eiendom. 
 
Det vises til § 4 (stedets 
karakter/hustype), § 5 (krav til 
utforming og materialbruk) og § 
11 (område for offentlig 
bebyggelse) i gjeldende 
planbestemmelser, samt § 5.1.3 
(krav til utforming) i 
bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel.  Det 
vises videre til gjeldende 
festekontrakt, herunder § 9 andre 
snitt hvor følgende står: 
«Festeren plikter å rette seg etter 
gjeldende reguleringsplan med 
tilhørende 
reguleringsbestemmelser for det 
området hvor tomta har sin 
beliggenhet,».  
 
Arntzen aksepterer ikke den 
planlagte utbygging. 

Det vises til kap. 4.13 og 5.8 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
Hverken Studentsamskipnaden 
eller Norconsult har påstått noe 
slikt. Det vises til kap. 6 når det 
gjelder vurdering av virkninger av 
planforslaget.  
 
Plan- og bygningsloven åpner for 
at en kan endre gjeldende 
reguleringsplan, så fremt ny 
reguleringsplan bygger på en 
faglig utredning, offentlig 
medvirkning og politisk prosess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Bodø kommune 
v/ seksjon for 
idrett og 
friluftsliv 

14.04.2021 Det anmodes om at balløkka med 
omkringliggende friareal inkl. 
streetbasket ivaretas i 
detaljreguleringen. Dette er et 
aktivitetstilbud for nabolaget som 
er i aktiv bruk, og den har en 
viktig beliggenhet med tanke på 
at det er stor avstand til 
nærmeste større idrettsanlegg 
med mulighet for ballspill. 
 
Det anmodes om at snarveger fra 
området og ned mot gang-
sykkelveg i nærheten ivaretas i 
detaljreguleringen. Stitråkkene vil 
berøres av en evt. utbygging og 
reetablering og kvalitet i 
opparbeiding og utforming bør 
tillegges vekt. Dette for at gange 
til og fra studiested oppleves som 
lett tilgjengelig og attraktivt. 
Stitråkkene har også funksjon 
som snarveger i nabolaget for 
øvrig. 

Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende snarvei fra 
Bjørnebærveien til 
Tranebærveien blir lagt noe om. 
Omlagt sti vil få minst like god 
kvalitet som dagens sti.   
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Høgliflata 
Velforening  

15.04.2021 En økning av antall boenheter i 
Skavdalslia Studentboliger fra 69 
i dag til 214, må sees i 
sammenheng med 
kollektivtrafikken i området. 
Studenter er storbrukere av 
sentrumstjenester. I tillegg har 
studenter en høy reisefrekvens 
noe som aktualiserer bedre 
trafikkløsninger mot flyplassen og 
sentrum. Økningen i antall 
boenheter og aktivitetsnivået i 
området gjør det meningsløst å 
bruke lave passasjertall som 
argument for å legge ned 
Bussrute 2 mellom Skavdalslia 
og Universitetet. Dagens 
studenter har en meget høy 
miljøbevissthet og nedleggelsen 
av Rute 2 på strekningen 
Universitetet – Skavdalslia, er 
ikke i samsvar med kommunens 
positive ambisjoner innen 
utvikling av kollektivtrafikk og økt 
miljøbevissthet.  Avkortingen av 
Bussrute 2 er ikke samsvar med 
kravene om en bærekraftig 
utvikling i Mørkved-området. 
Både av hensyn til det berørte 
området med ca. 1500 
innbyggere, og studentenes og 
universitetets krav om en 
bærekraftig utvikling i sitt 
nærmiljø, ber foreningen om at 
beslutningen om å nedlegge Rute 
2 på strekningen Universitetet – 
Skavdalslia blir sett i relasjon til 
detaljreguleringsplanen for 
Skavdalslia Studentboliger, og at 
det gjennomføres en ny 
beregning av trafikkgrunnlaget for 
Bussrute 2.        

Vurdering av kollektivtilbud 
(bussruter og valg av 
holdeplasser) er ikke en del av 
planprosessen. Det er i 
midlertidig, i planforslaget, 
videreført muligheten for å 
fortsatt kunne bruke eksisterende 
bussholdeplass med tilhørende 
snuplass.  
 
Forslagstiller deler for øvrig syn 
med Høgliflata Velforening når 
det gjelder kollektivtilbud.  

Ronny 
Gerhardsen på 
vegne av 
Tyttebærveien 9  

19.04.2021 Område avsatt til lek må ikke 
reduseres slik at mulighet for å få 
en god nærlekeplass reduseres. 
Ballbingen er mye brukt av 
ungene i nærområde og må ikke 
reduseres i størrelse/kvalitet. Det 
henstilles å sørge for en 
oppgradering mht. lekestativer 
etc. da dette er eneste 
nærlekeplass i området. Videre at 
det legges som rekkefølgekrav at 
ballbinge og lekeplass 
ferdigstilles og kan tas i bruk før 
øvrige arbeider starter slik at 
ungene ikke blir uten mulighet for 

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. 
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ball-lek i nærområde i 
byggeperioden. 
 
Selv om eksisterende busstopp 
(endeholdeplass) er planlagt 
nedlagt må ny plan 
medta/opprettholde en god 
løsning for fremtidig gjeninnføring 
av bussrute. Dette kan bli aktuelt 
når det nå legges opp til en 
vesentlig økning av beboere ved 
holdeplassen. 
 
Det er angitt i planvarselet at det 
er gjort en vurdering om at 
dobling av utnyttelsesgrad isolert 
sett ikke har negativ innvirkning 
på planområdet. Denne 
vurderingen er ikke vedlagt eller 
nærmere begrunnet. Denne gir 
heller ingen mening da det er 
åpenbart at flere mister vesentlig 
av dagens utsikt og får 
bebyggelse som har direkte 
innsyn mot seg i stedet for.  
 
Gitt den store endringen i volum 
(utnyttelsesgrad og høyde) i 
forhold til gjeldene plan og 
eksisterende bebyggelse er det 
rart at dette ikke skal 
konsekvensutredes. Videre at 
planlagt bebyggelse får helt 
annen karakter en eksisterende 
bebyggelse og hva som er gitt 
føringer for i gjeldene 
reguleringsplan.  
 
Gjeldende plan har 
bestemmelser for byggehøyde og 
utnyttelsesgrad for å sikre et 
enhetlig og harmonisk uttrykk for 
boligfeltet. Det vises i tillegg til 
utnyttelsesgrad og krav til 
byggehøyder til gjeldende 
bestemmelser. Planlagt 
bebyggelse avviker vesentlig fra 
gjeldene plan og bebyggelse for 
øvrig i nærområdet og vil dersom 
endret hule ut intensjonen med 
helhetlig og harmonisk 
bebyggelse. Det planlegges en 
grad av utnyttelse som er cirka 
det doble av gjeldende plan. 
Planlagt bebyggelse kan 
betegnes som blokkbebyggelse 
og har en større etasjehøyde enn 
boliger i området. Høyden vil 

 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som menes med denne 
formuleringen er at to planer med 
samme utnyttingsgrad 
nødvendigvis ikke har samme 
kvalitet. Dvs. utnyttingsgrad, i seg 
selv, sier ikke noe om planens 
virkning. 
 
 
 
 
 
 
Foreslått endring er sjekket opp 
mot §§ 6 og 8 i forskrift om 
konsekvensutredninger. En kan 
ikke se at planforslaget faller inn 
under oppgitte punkter i vedlegg I 
og II. Det konkluderes derfor med 
at planarbeidet ikke utløser krav 
til konsekvensutredning. 
Virkninger av planforslaget er 
likevel gjort rede for i kap. 6 i 
planbeskrivelsen.  
 
Årsaken til igangsetting av 
planarbeid for endring av 
gjeldende reguleringsplan er bl.a. 
behov for å legge til rette for 
bebyggelse som ikke er helt i tråd 
med gjeldende planverk. Maks 
tillatt byggehøyde vil være i tråd 
med gjeldende regulerings- og 
bebyggelsesplan. Maks tillatt 
utnyttingsgrad samt antall 
boenheter er også redusert. Jf. 
kap. 5.2 i planbeskrivelsen.    
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derfor bli større relativt sett i 
forhold til vanlige boliger. 
Bygningsmassen av blokker vil bli 
kompakt og høy i forhold til øvrig 
bebyggelse. 
 
Det fremgår ikke hvorfor det er 
behov for å bygge høyde 
boligblokker i et område som er 
regulert og bygget ut med relativt 
spredt bebyggelse med lave 
boliger på bekostning av de 
nærmeste naboenes bokvalitet.  
Det er ikke angitt at det er vurdert 
andre områder hvor det kan 
bygges uten å redusere naboers 
bokvalitet. Det kan ikke være slik 
at bokvalitet tilsidesettes pga. 
rene økonomiske motiver. Det 
vises også til Naboloven § 2. 
 
Det foreslås derfor at 
eksisterende planbestemmelser 
mht. høyde og utnyttingsgrad 
opprettholdes slik at bokvalitet for 
naboer og områdets karakter kan 
opprettholdes, og at det søkes 
mulighet for å bygge øvrige 
enheter andre steder på 
Mørkved. 

 
 
 
 
 
 
Nord studentsamskipnad 
vurderer at en trenger å øke 
studentboliger i Bodø med 
minimum 400/500 i 10 års 
perspektiv. I tillegg til 
Skavdalsliva er det også 
igangsatt mulighetsstudie for 
Hammarlia som vil åpne for 
andre typer bebyggelse. 
Økonomi er en viktig faktor, men 
ikke avgjørende.  
 
 
 
 
Det vises til kommentar ovenfor. 
Vises for øvrig til kap. 5. 
 
 

Skavdalslia 
velforening 

22.04.2021 Planen til Nord Student-
samskipnad (NS) er å bygge en 
studentby som skal huse i 
størrelsesorden 
250-300 beboere plassert midt i, 
og vegg i vegg, med eksisterende 
bebyggelse som utelukkende 
består av eneboliger. Antall 
beboere i studentbyen vil langt 
overgå antall «faste» beboere i 
Skavdalslia.  
 
En stor studentby vil medføre 
hyppige utskiftninger av beboere 
slik at man lenger ikke vil kjenne 
sine naboer og vil miste den 
stabilitet som kjennetegner et 
trygt og godt bomiljø som har 
vært en kvalitet og attraksjon for 
Skavdalslia. 
 
Konsekvensene for de direkte 
berørte beboerne til en slik 
studentby vil være dramatiske for 
en lang rekke forhold som: 
direkte innsyn fra studentbyens 
beboere (forstyrrelse av 
privatlivets fred), studentfester 

Antall boenheter er redusert fra 
214 til 151, fordelt mellom 18 
leiligheter og 133 hybler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall boenheter og dermed også 
antall studenter redusert i revidert 
planforslag.  
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 6 i 
planbeskrivelsen. 
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medfølgende støy og trafikk til og 
fra student samfunnet, sol/ 
skygge som sterkt påvirker trivsel 
og helse, utsikt, trafikal støy, 
trafikksikkerhet, vindvirkning, 
trygg skolevei trygg atkomst til 
lekeområder, verdiforringelse av 
eiendommene. Flere av disse 
forholdene vil indirekte berøre 
hele Skavdalslia med 
eksisterende beboere. 
 
Den foreslåtte utbyggingen vil 
fremstå som disharmonisk og 
skjemmende i et veletablert 
byggefelt fra flere ti-år tilbake. 
Skavdalslia vil, etter en slik 
utbygging, fremstå som noe 
ganske annet enn bebyggelsen 
beskrevet i Bodø kommunes 
reguleringsplan og som har vært 
forutsetningen for at de 
eksisterende beboerne har valgt 
nettopp Skavdalslia. 
 
Planen til NS innebærer en lang 
rekke avvik fra reguleringsplanen. 
Ingen av disse avvikene er 
konsekvensutredet. 
 
 
 
 
NS ønsker å avvike fra 
reguleringsplanens 
bestemmelser angående krav til 
utnyttingsgrad, 
byggehøyde, bilparkering samt 
felles uteoppholdsareal. 
Hovedargumentet for dette synes 
å være at egne krav til type 
«studentboliger» ikke foreligger; - 
reguleringsplanen er ikke 
beregnet for studentboliger, men 
med tanke på «tradisjonell» bolig. 
Det er riktig at kommunens 
reguleringsplan for Skavdalslia 
ikke inneholder egne krav til 
«studentboliger», men kun 
omtaler krav til boligbebyggelse. 
Bebyggelse av type «studentby» 
er ikke innregulert i Skavdalslia. 
Intensjonen i reguleringsplanen 
bør ikke tillates overstyrt ved at 
Bodø kommune akseptere et 
større antall avvik fra 
reguleringsplanen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjeldende bebyggelsesplan ble 
vedtatt i 1979 og er dermed 43 år 
gammel. Dette er noe av grunnen 
til at det har dukket opp behov for 
å endre deler av planen. Plan- og 
bygningsloven hjemler adgang til 
å endre en vedtatt 
reguleringsplan. Det vises for 
øvrig til kap. 6.2. 
 
 
 
 
Planforslaget er sjekket opp mot 
forskrift om konsekvens-
utredninger. Det konkluderes 
med at planforslaget ikke utløser 
krav til konsekvensutredning. 
Planforslagets virkninger er 
imidlertid gjort rede for i kap. 6. 
 
Det er slik at plan- og 
bygningsloven ikke gir hjemmel til 
å bestemme typer beboere eller 
hvem som skal bo i boliger, 
eksempelvis studentboliger, 
eldreboliger o.l. Dette gir 
fleksibilitet ved at etablering av 
for eksempelvis studentboliger 
kan skje i områder regulert til 
boligformål, og at studentboliger 
enkelt kan endres til andre typer 
boligformål dersom behovene 
endres. Ulempen ved dette er at 
gjeldende krav til bolig når det 
gjelder parkering og 
uteoppholdsareal ikke er 
«overførbare» for studentboliger 
da behovene er forskjellige.  
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§ 4 i reguleringsplanen lyder: 
«For å bevare 
reguleringsområdets 
landskapsmessige preg og sikre 
et godt bruksforhold bolig/ tomt, 
skal velges den hustype som i 
plan og utkast viser seg best 
egnet hertil.» §5 sier videre: 
«Bygningsrådet skal ved 
behandling av byggemelding ha 
for øyet at bebyggelsen 
får en god form og 
materialbehandling og at 
bygninger i samme byggefelt får 
en harmonisk utforming». 
 
Antall boenheter skal økes fra 
dagens 84 til 214. «Fortettingen 
vil bli utført på en måte som 
sikrer god bokvalitet, trivsel og 
sosialt miljø». NS berører ikke 
konsekvensene for det 
eksisterende nabolaget i forhold 
til direkte innsyn fra studentbyens 
beboere (forstyrrelse av 
privatlivets fred), støy og trafikk i 
forbindelse med studentfester, 
sol/ skygge, utsikt, trafikal 
støy, trafikksikkerhet, 
vindvirkning, trygg skolevei, trygg 
atkomst til lekeområder og 
verdiforringelse av 
eiendommene. 
 
NS vil søke om avvik fra krav til 
bilparkering basert på at 
utbyggingen gjelder 
studentboliger og ikke boliger i 
tradisjonell forstand. NS berører 
ikke konsekvensene for det 
eksisterende nabolaget i forhold 
til dette avviket: Skavdalslia er 
allerede i dag underdimensjonert 
hva angår parkeringskapasitet og 
biler parkerer delvis i veibanen 
både utenfor eget og andres 
bosteder. Dette påvirker 
ferdselen til og fra eiendommene 
og medfører hindringer i forhold 
til utrykningskjøretøy og 
nyttekjøretøy som f.eks. 
kommunal snørydding. Økningen 
av antall beboere som NS legger 
opp til vil 
forsterke problemstillingen kraftig 
samt at økt trafikk og 
medfølgende støy vil påvirke 
bomiljøet negativt. Argumentene 

Det vises til kommentarer 
ovenfor. Det vises for øvrig til 
kap. 5.3 og 6.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 6 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kommentarer 
ovenfor. Det vises for øvrig til 
kap. 5.6 og 6.5.   
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om studenter uten bil står ikke til 
troende. 
Parkeringsomfanget ved dagens 
studentboliger samt nærområdet 
ved universitetet viser en 
annen virkelighet. 
 
Det vises til andre studentbyer for 
å rettferdiggjøre et avvik fra 
reguleringsplanen for lavere 
parkeringskapasitet for 
Skavdalslia, men det er ikke 
direkte sammenlignbart bl.a. 
grunnet store snømengder og 
smale veier i Skavdalslia. 
Skavdalslia har spesielle 
utfordringer i vinterhalvåret med 
store snømengder og utfordringer 
med å bli kvitt snøen. Ved 
Mørkvedlia studentby observeres 
det at studenter parkerer på 
nærliggende offentlig 
plass når kapasiteten ved 
studentbyen er belagt. En 
tilsvarende avlastningskapasitet 
finnes ikke i Skavdalslia. 
 
NS vil søke om avvik fra krav til 
felles uteoppholdsareal basert på 
at utbyggingen gjelder 
studentboliger og ikke boliger i 
tradisjonell forstand. 250-300 
beboere (inklusive familier) 
plassert på et lite område tilsier at 
felles uteoppholdsareal bør 
oppgraderes i forhold til 
reguleringsplanens krav.  
 
Tilsvarende bør dagens ball- og 
lekeplass oppgraderes. 
Skavdalslia velforening har over 
tid investert betydelig med 
ressurser og bekostet 
oppgradering av disse 
uteområdene som benyttes av 
barn i området (inklusive 
studentfamilier). Plan- og 
bygningsloven gir barn og unge 
en lovfestet rett til å bli hørt i all 
plan- og byggesaksbehandling. 
NS berører ikke dette i sin plan 
selv om den planlagte 
utbyggingen vil 
ha betydelige konsekvenser for 
oppvekstsvilkårene i Skavdalslia 
boligområde. Dette kravet 
må ivaretas av utbygger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.5 og 6.5 i 
planbeskrivelsen. Videre vises 
det til at det er regulert inn areal 
til snøopplagring på plankartet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I revidert planforslag er gjeldende 
krav til felles uteoppholdsareal 
oppfylt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er i planforslaget lagt til rette 
for flytting og reetablering av 
dagens ball- og lekeplass.  
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Infrastrukturen for Skavdalslia er 
slik kommunal standard var på 
slutten av 70-åra og er ikke 
dimensjonert for en slik økning av 
beboere. Planen til NS omtaler 
overhodet ikke infrastrukturen i 
Skavdalslia og infrastruktur er 
heller ikke referert i 
oppstartsmøtet mellom NS/ 
Norconsult og Bodø 
kommune. Følgende 
problemstillinger er identifisert av 
beboerne i Skavdalslia: 

- Veinett med smale veier 
tillater ingen parkering 
langs veiene. Der er ikke 
etablert fortau i 
tilknytning til veinettet. 

- Skavdalslia opplever 
betydelige snømengder i 
vinterhalvåret og 
utfordringer med å kvitte 
seg med snøen. Dette 
forsterker problematikken 
vedrørende smale veier, 
manglende parkerings-
kapasitet og manglende 
fortau. 

- Grunnen (opprinnelig 
myr) hvor studentbyen 
foreslås oppført, samt 
nærliggende 
eiendommer, har opplevd 
synking/utglidning. 
Eiendommer utsettes for 
vibrasjoner når busser 
passerer på 
Skavdalsveien og frykter 
setningsskader ifm. 
byggeperioden. 

- VVS kapasitet: det reises 
spørsmål hvorvidt 
kapasiteten er 
tilstrekkelig med den 
store økningen i beboere 
inklusive tilstrekkelig 
brannvann. 

 
Når man registrerer listen med 
avvik det søkes om, samt andre 
mangler/ merknader til plan som 
er påpekt av beboerne, og tenker 
på konsekvensene for nabolaget, 
burde en konsekvensutredning 
være en selvfølge for en seriøs 
og grundig behandling av 
utbygger/ kommune. Bodø 
kommune stiller flere krav i sin 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.5, 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
Det er regulert inn areal til 
snøopplagring på plankartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.13 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.8 og 6.6 i 
planbeskrivelsen. Tilgang til 
tilstrekkelig brannvann skal 
dokumenteres ifm. 
byggesøknaden.  
 
 
 
Planforslaget går ikke under de 
punktene som fremgår av forskrift 
om konsekvensutredninger og 
utløser derfor ikke krav om 
konsekvensutredning. Virkninger 
av planforslaget er imidlertid 
beskrevet i kap. 6 (i 
planbeskrivelsen). Det vises for 
øvrig til kap. 5.  
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veileder til reguleringssaker blant 
annet risiko- og 
sårbarhetsanalyse; - en rekke av 
disse kravene vil naturlig inngå i 
en konsekvensutredning. Det er 
vanskelig å forstå hvorfor Bodø 
kommune har akseptert NS sin 
vurdering av ikke å gjennomføre 
en konsekvensutredning. 
Innebærer dette at alle avvikene i 
realiteten allerede er «godkjente» 
av Bodø kommune? 
 
Planen berører overhodet ikke 
konsekvensene for beboerne i 
rive- og bygge perioden. Det er 
åpenbart at der vil bli betydelige, 
negative følgekonsekvenser i 
forhold til støy, trafikk, tunge 
anleggsmaskiner, bortfall av 
ballplass/ lekeplass osv. Graving 
bør unngås da dette vil medføre 
et større anleggsområde med 
bruk av ballplass/ lekeplass til 
lagringsplass/ brakkerigger osv. 
som vil gjøre ballplass/lekeplass 
utilgjengelige for barn og øvrige 
beboere. Hvordan tenkes trygg 
skolevei og trygg atkomst til 
lekeområder ivaretatt i 
byggeperioden? 
 
Dagens studentboliger er 
integrert og tilpasset den 
etablerte bebyggelsen i omfang 
og byggeform. NS vil kunne 
forbedre og innlemme nabolaget 
ved å renovere dagens 
bygningsmasse til en mer 
moderne utgave med samme 
fotavtrykk, mønehøyder mm. i 
tråd med kommunens 
reguleringsplan og øvrige, 
eksisterende bebyggelse. 
Planarbeidet til en slik utbygging 
bør utføres i samarbeid med 
beboerne i Skavdalslia samt 
ivareta lovpålagt krav om 
involvering av barn og unge. 
Det må være en forutsetning at 
nye utbyggingsplaner for 
Skavdalslia blir regulert som en 
del av eksisterende 
boligbebyggelse og oppfyller 
kravene i kommunens 
reguleringsplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er i bestemmelsene satt krav 
til utarbeiding av ulempeplan som 
skal redegjøre for hvordan 
ulemper for beboere i 
nærområdet skal håndteres i 
anleggsfasen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noe av hensikten med å foreslå 
endring av gjeldende plan er bl.a. 
ønske om å legge til rette for 
andre løsninger og ikke være 
bundet til hvor bebyggelsen i dag 
står. Utnyttingsgraden er 
imidlertid justert ned til å være i 
tråd med gjeldende plan. Når det 
gjelder hensyn til barn og unge 
vises det til kap. 5.3 og 6.9 i 
planbeskrivelsen. Det vises for 
øvrig til kap. 6.2. 
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Det er lagt ved 2 vedlegg til 
innspillet fra velforeningen: 
Underskrifter og bilder  

Tatt til orientering. 
 

Åshild Pettersen 
m/familie 
(Tyttebærveien 
21B) 

20.04.2021 Er ikke interessert i å få de høye 
bygningene i sitt nabolag med en 
så kraftig fortetting av beboere. 
Ønsker ikke at dette rolige 
boligstrøket skal raseres til blokk-
bebyggelse i rader slik som en 
fikk se på presentasjonen (jf. 
infomøte). Ønske om å stue flere 
studenter tettere sammen ved 
hjelp av at en overskrider 
utnyttelsesgraden av tomten og 
at det bygges mye høyere enn 
reguleringsplanen tilsier er ingen 
god løsning verken for beboere 
eller studentene. Bygningene var 
veldig høye og kompakt og 
fremsto voldsomt dominerende 
og veldig lite passende i forhold 
til det omkringliggende 
boligområdet. Det tar opp mye 
lys, sol og ikke minst utsikt. I 
tillegg vil dette stride mot § 5.1.3 i 
kommunens arealdel. 
 
Som det står i "varselet om 
planoppstart" så er antall 
parkeringsplasser færre enn 
gjeldende parkeringskrav. Det er 
pr. i dag for lite parkeringsplasser 
i området. Det er smale veier og 
spesielt utfordrende forhold på 
vinteren. En har foreløpig også 
mistet bussforbindelsen med de 
konsekvenser det har for 
beboerne og studentene. 
 
Det var ikke tegnet inn fortau 
rundt studentboligene. Det var 
ikke tegnet inn/planlagt nok 
parkeringsplasser. Det var ikke 
tenkt ut noen backup plan for de 
manglende parkeringsforholdene. 
Det var ikke tegnet inn 
sykkelparkeringsområde/hus. Alt 
dette krever også areal. Hvis alt 
dette "skal løses på bakkenivå" 
er jeg redd vi kan få farligere 
trafikkforhold spesielt for de myke 
trafikantene/skolebarn osv. 
 
Deler av Bjørnebæveien vurderes 
plutselig og gjøres om til privat 
vei fordi dere ser at den blir klemt 
innimellom blokkene.  
 

Det vises til kommentarer ovenfor 
samt kap. 5.3, 5.5 og 6.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.6, 5.7, 5.8 og 
6.5 i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljeringsnivå på de 
tegningene som er utarbeidet ifm. 
planoppstart er som regel lavt. 
Detaljene fremgår nå av 
plankartet og illustrert i 
situasjonsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dag brukes denne delen av 
Bjørnebærveien i praksis som 
atkomst til studentbolig-
områdene. At veien blir gjort om 
til privat vei vil i liten grad få 
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Uteoppholdsarealet er planlagt 
ved inngangspartiene for over 
200 mennesker. Fotballbanen 
som det er lagt ned mye jobb i 
skal flyttes til side. Ballplassen, 
huskene og sitteplassene 
forsvinner. Ingen grøntområde 
blir igjen. 
 
Avfallshåndtering: Dette punktet 
var ikke tegnet inn og heller ikke 
nevnt på orienteringsmøtet. Hvis 
store konteinere skal graves ned, 
så kreves også det både 
plass/areal og tilgjengelighet. 
 
Byggeperioden: Bråk, støy, støv, 
manglende fremkommelighet til 
gangstien, manglende plass å 
leke/spille fotball for barn, barn 
som skal gå forbi denne 
byggeplassen, vanskelige 
parkeringsmuligheter, tunge 
kjøretøy og maskiner på smale 
veier. Alt dette over lang tid er 
ikke en ønskesituasjon. 
 
 
 
 
 
En ser med stor bekymring og 
enorm skuffelse på planene og 
håper at de ikke blir realisert. Det 
vil forringe verdiene for de som 
allerede har vært etablert i 
området i årevis. Det ønskes 
heller en løsning med boliger 
som er tilpasset dagens 
boligstrøk. Det bes innstendig om 
at forslagstiller lytter til 
tilbakemeldingen. 

innvirkning på tilstøtende boliger 
eller trafikkavviklingen generelt.  
 
Det vises til kap. 5.3 i 
planbeskrivelsen, plankartet og 
situasjonsplanen.  
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.9 i 
planbeskrivelsen samt 
situasjonsplanen. 
 
 
 
 
Det er i bestemmelsene satt krav 
til utarbeiding av ulempeplan som 
skal redegjøre for hvordan 
ulemper for beboere i 
nærområdet skal håndteres i 
anleggsfasen. Videre er de tatt 
inn i bestemmelsene at 
eksisterende ball- og lekeplass 
skal være tilgjengelig også under 
utbygging av området, til 
plassene må flyttes og 
reetableres. Det skal legges opp 
til at flyttingen og reetableringen 
tar kortest mulig tid.  
 
Som følge av tilbakemeldinger fra 
beboere er planforslaget 
ytterligere bearbeidet for å 
imøtekomme innkommende 
merknader.  
 
 
 
 
 

Ragnhild og 
Kjetil Vollan 
(Tyttebærveien 
14) 

20.04.2021 Som beboere i Skavdalslia synes 
Vollan planlagt utbygging blir 
altfor voldsom. Det er ikke plass 
til så mange boenheter på det 
begrensede arealet, blir altfor 
høyt, tett, bredt og nært. 
En slik gigant midt i 
småhusbebyggelsen, som er 
regulert for eneboliger, vil bli 
svært dominerende og ikke stå i 
stil med øvrig bebyggelse. Den vil 
gi store negative konsekvenser 
for bomiljøet i området. Omfanget 

Det vises til kommentarene 
nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Oppdragsnr.: 5195412   Dokumentnr.: 2   Versjon: 1 

Detaljregulering for Skavdalslia studentboliger  |   Plan-id: 2021001 

 

c:\windows\temp\pdfconverter\2745faff-3366-4003-96a4-3bd77e778eee\845cedfb-12e3-4aa6-970f-4953ffe4e0fc.docx 2021-06-15  |  Side 20 av 57 

det legges opp til, er urimelig og 
vil endre boligstrøket totalt. 
Vollan kan ikke godta at det 
gode, rolige bomiljøet drastisk blir 
forringet på denne måten. 
 
En planlagt utnyttelsesgrad av 
tomta til 50-55 %, fra maks 33 % i 
dag, er altfor stor. 
 
 
 
Her planlegges en formidabel 
økning i antall beboere plassert 
på et lite område. Det å øke 
antall studenboenheter fra 84 til 
214, og slik presse en hel 
studentby inn i nabolaget, er en 
meget inngripende endring i 
forhold til de vedtatte 
bestemmelsene da boligfeltet ble 
lagt ut. Det vil bli mange flere 
mennesker i Skavdalslia, minst 
dobbelt så mange som i dag, 
med ulemper det vil medføre. 
 
Nord Studentskipnad (NS) vil 
søke om avvik når det gjelder 
krav til bilparkering, og at den 
skal foregå langs adkomstveiene. 
Men veiene her er smale, 
mangler fortau og er ikke egnet 
for parkering. I Skavdalslia er det 
allerede for lite parkerings-
muligheter. Økt parkering langs 
veiene vil skape trafikkfarlige 
områder for myke trafikkanter, og 
være til hinder for utryknings-
kjøretøyer og snørydding. 
 
Ballplass og lekeplass er foreslått 
flyttet. Det er viktig å ivareta 
barnas bo- og lekemiljø. 
Skavdalslia Vel har lagt ned 
mange dugnadstimer og bekostet 
oppgradering, og ønsker å 
beholde dette området som i dag. 
 
Stor utbygging vil omgjøre arealet 
til en gigantisk byggeplass i en 
lengre periode. Det vil medføre 
mye støy, tunge anleggsmaskiner 
og gravearbeid, og innebære 
bortfall av ball-/lekeplass. 
 
 
Det er voldsomt det som NS her 
legger opp til. Det vil ha stor 

 
 
 
 
 
 
 
Maks utnyttingsgrad (%-BYA) er 
redusert til 35 % (ekskludert 
parkering). Revidert planforslaget 
innebærer en økning med 2 % ift. 
gjeldende krav.  
 
Som følge av reduksjon i 
utnyttingsgrad og antall etasjer vil 
antall boenheter (og studenter) 
også bli redusert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkering vil bli etablert i 
tilknytning til veiene, men vil bli 
anlagt på egen tomt. Det vises 
for øvrig til kap. 5.5, 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen samt 
situasjonsplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ball- og lekeplassen vil bli flyttet 
og reetablert like ved der de er i 
dag. 
 
 
 
 
 
Eksisterende ball- og lekeplass 
skal være tilgjengelig også under 
utbygging av området, til 
plassene må flyttes og 
reetableres. Det skal legges opp 
til at flyttingen og reetableringen 
tar kortest mulig tid. 
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negativ innvirkning for faste 
beboere i Skavdalslia, som: 
Økt trafikk og generell støy, tett 
bilparkering langs veiene, 
farligere lekemiljø og skolevei for 
barna, mer uro, mer fest og bråk, 
studentboliger uten 
tilfredsstillende uteområder, 
større gjennomtrekk av 
mennesker, manglende utsikt, 
dårligere sol- og lysforhold, 
sjenerende innsyn og 
verdiforringelse av boliger. 
 
Infrastrukturen i området som er 
slik kommunal standard var på 
slutten av 70-åra. Det vil bli større 
press på VVS-kapasitet og 
strømnett bl.a. 
 
Og grunnen hvor studentbyen 
foreslås oppført, er et myrområde 
som kanskje ikke vil tåle en økt 
belastning av et stort 
byggeprosjekt. 
 
Om man skal oppgradere, så er 
dette en urimelig stor økning, og 
er et betydelig inngrep i forhold til 
dagens situasjon. Å bygge nye 
studentboliger på opptil 3 etasjer 
midt i, og tett innpå et veletablert 
boligfelt, er helt uakseptabelt. 
Forslaget til utbygging bryter med 
dagens reguleringsplan. 
Med den utbyggingen som det 
legges opp til, får beboere 
forringet bokvalitet i nabolaget, 
og forventer at det utarbeides en 
konsekvens- utredning som tar 
for seg alle aspekter beboerne 
bekymrer seg for. 
 
Vollan har bodd lenge i 
Skavdalslia, og har likt seg svært 
godt. Skavdalsia er et flott, rolig 
boligstrøk med gode naboforhold. 
Blir en hel studentby flyttet midt 
inn i boligfeltet, fryktes det at 
bomiljøet kommer til å bli 
fullstendig endret, og situasjonen 
blir en helt annen for de som bor i 
området fast. Dagens 
studentboliger er integrert og 
harmonisk tilpasset den etablerte 
bebyggelsen. Den foreslåtte 
utbyggingen vil derimot framstå 
som direkte disharmonisk i et 

Det vises til kap. 6 i 
planbeskrivelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.8 og 6.6 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.13 i 
planbeskrivelsen.  
 
 
 
 
Planforslaget går ikke under de 
punktene som fremgår av forskrift 
om konsekvensutredninger og 
utløser derfor ikke krav om 
konsekvensutredning. Virkninger 
av planforslaget er imidlertid 
beskrevet i kap. 6 (i 
planbeskrivelsen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kommentarer ovenfor 
samt kap. 5 og 6 i 
planbeskrivelsen.  
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veletablert boligområde. Om det 
er behov for stor økning av 
boliger til studenter, er det mer 
logisk å bygge nytt på et sted der 
reguleringsplan og omland legger 
til rette for å bygge stort. NS kan 
ev. også i tillegg renovere dagens 
studentboliger, med bruksareal 
på samme nivå som i dag. Men 
skal det satses på ny utbygging 
her i Skavdalslia, må det være en 
forutsetning at planene tilpasses 
eksisterende bebyggelse, og at 
de oppfyller dagens 
reguleringsplan. 

IRIS 20.05.2021 Iris viser til § 5.2.2 
Avfallshåndtering i 
bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel. 
 
Studentboliger er å anse som 
husholdninger når det kommer til 
type avfall (forbruksavfall) som 
blir produsert av den enkelte 
hybel/leilighet og utbygger skal 
legge til rette for den 
kildesortering av avfallet som 
genereres av den enkelte 
boenhet jf Tek 17 § 12.12 (1). 
Utbygger følger den kilde-
sorteringsløsning som er 
gjeldene for husholdningene i 
Bodø kommune som 
administreres av Iris der avfallet 
kildesorteres i fem ulike avfalls 
fraksjoner. 
 
Utbygger tilrettelegger for gode 
kildesorteringsløsninger jf. 
Byggforsks anvisning 379.265 
pkt. 4, inne i hver boenhet/felles 
rom/felle kjøkken slik at det 
oppnås rene kildesorterte 
avfallsfraksjoner. 
 
Utbygger må tilrettelegge 
tilkomsten til valgt avfallsløsning 
etter Byggforsks anvisning 
379.265 pkt 8 Innsamling og 
transport. 

- 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Det vises for 
øvrig til kap. 5.9 i 
planbeskrivelsen samt 
situasjonsplanen. 

Kristin I 
Skoglund 
(Bjørnebærveien 
12) 

21.04.2021 Som beboer i Skavdalslia sier 
Skoglund nei til: 
-  Studentblokker som rager 8-14 
meter rett opp, tar fra beboere 
lys, utsikt og sol, og avviker fra 
reguleringsplanen. 

Det vises til kap. 5 og 6 i 
planbeskrivelsen samt 
situasjonsplanen.  
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- Sjenerende innsyn fra de 
mange hyblene som er planlagt 
ut mot alle omkringliggende hus. 
- Massiv og kompakt 
bygningsmasse som framstår 
skjemmende og gigantisk i et 
veletablert boligområde med 
eneboliger. De passer ikke inn og 
strider med § 5.1.3 i kommunens 
arealplan. 
- Utnyttelsesgrad på mer enn 33 
prosent som strider med 
reguleringsplanen for området.  
- Studentby som en dårlig 
ettertanke som skal sprenge seg 
inn midt i et rolig boligstrøk 
etablert på 70- og 80 årene.  
- Plutselig skal beboere få 
dobbelt så mange studentboliger 
som eneboliger i Skavdalslia 
- En stor økning i antall 
boenheter og studenter som igjen 
fører til mer fest, mer bråk og 
større gjennomtrekk av 
mennesker i området. Politiet må 
rykke ut flere ganger på grunn av 
uro og bråk til Mørkvedlia 
studentpark og sliter med å 
opprette ro og orden. Nå vil 
Studentsamskipnaden flytte 
denne belastningen inn i hjertet 
av Skavdalslia. Det skaper uro og 
utrygghet for folk i nabolaget, ikke 
minst for barnefamiliene. 
- Flere folk som gir mer trafikk. 
Det blir mer biltrafikk, noe som 
skaper trafikkfarlige områder for 
myke trafikanter som skolebarn 
langs skolevei. Området er 
allerede utrygt og uoversiktlig 
flere steder, og planen har ikke 
nok parkeringsplasser.  
- Å bli frarøvet fri- og fellesarealer 
som fotballbane og vei. Vi trenger 
åpne og grønne plasser. 
- Utgraving av myrområdet som 
studentboligene ligger på. Flere 
rapporterer om synkende 
grunnforhold i området og en er 
svært bekymret for hva som vil 
skje om massene graves ut. 
- Riving av studentboliger som 
fortsatt er brukbare. 
- At Nord Samskipnaden vil 
tvinge seg på med bygg som er 
for store for området, og uvettig 
bruk av penger. Hvorfor ikke 
bygge på et sted der 
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reguleringsplan og omland legger 
til rette for å bygge stort?  
- Studentboliger uten tilfreds-
stillende uteområder. I dag 
klumper studentene seg med grill 
og telt på en liten plen. Når de blir 
nesten tre ganger så mange, 
hvor skal de da være?  
- Anleggsperiode hvor det må 
skje store massive inngrep og 
som vil være tidkrevende. Veiene 
er smale, uten fortau og de fleste 
må kjøre gjennom 
anleggsområdet for å komme til 
husene sine. 
 
Skoglund sier ja til studenter som 
vil bo i området i boliger som er 
tilpasset strøket og gjeldende 
reguleringsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Torill Annie 
Karlsen 
(Tyttebærveien 
27) 

21.04.2021 Karlsen vil protestere mot 
bygging av nye studentboliger i 
Skavdalslia. 
 
Karlsen bor i et felt bestående av 
eneboliger. Studentboligene som 
ble bygget på 80 tallet passet inn 
i feltet. Ifølge de nye planene vil 
det bli en økning av både 
fortetting og byggehøyde av de 
tiltenkte studentboliger. Dette vil 
ødelegge både lysforhold og 
utsikt, som igjen vil forringe de 
etablerte boliger. 

- 
 
 
 
Det vises til kap. 5.3 5.5 samt 
6.2. 
 
 
 

Anne-Sofie 
Broback og Ole 
Rasch 
(Tyttebærveien 
30) 

21.04.2021 Broback og Rasch er nære 
naboer til nåværende 
studentboliger og protesterer 
kraftig mot utbyggingsplanene 
som vi 
nylig er blitt forelagt. 
 
Broback og Rasch er egentlig 
sjokkert over at så omfattende 
planer blir sendt ut like før påske 
og midt i en omfattende pandemi 
der mulighetene for å 
møtes/diskutere konsekvenser av 
utbyggingen er sterkt 
begrenset. Vi er godt kjent med 
at Nord Studentsamskipnad (NS) 
i flere år har syslet med planer 
om å endre studentboligene - og 
mener derfor at NS kunne ha 
forlenget høringsfristen på 
utbyggingsprosjektet til høsten 
2021. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
Det at tidspunktet for å varsle 
planoppstart falt rundt påsken er 
en naturlig følge av prosjektets 
modningsprosess/planprosessen. 
Det er vanlig å sette 
høringsfristen ifm. varsel om 
planoppstart 4 uker. Pga. 
påskeferien var høringsfristen 
satt litt over 5 uker. Det er ikke 
satt kortere høringsfrist enn hva 
som er normalt ved varsel om 
planoppstart. 
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Planene som er blitt presentert vil 
ødelegge både solforhold og ikke 
minst utsikten mot 
Børvasstindan. En vil få en høy 
og massiv byggningsmasse når 
en sitter i stua eller er ute i 
hagen. Dette er ikke ønskelig. 
 
Skavdalsveien vil også få en stor 
økning i biltrafikk og plenområdet 
som vender ut mot 
Skavdalsveien vil i sterkt økende 
grad bli brukt som uteareal for 
studentene i sosiale 
sammenhenger (det er allerede 
tydelig støy av denne aktiviteten). 
Alle soverommene i sokkel og 
1.etg. er også vendt mot 
Skavdalsveien. En er meget 
bekymret for bomiljøet dersom 
antallet studenter øker med over 
dobbelt så mange som en er vant 
med i dag. 
 
Undertegnedes tomt samt tomten 
til nærmeste nabo i 
Skavdalsveien 28, ligger i et 
myrområde. Dette gjør også 
bygningsmassen til 
studentboligene. Grunnet 
bevegelse i jordmassen har 
Skavdalsvn. 28 og 
undertegnedes eiendom begge 
blitt påført skadet vannledning 
inntil huset, med påfølgende 
kostbare utbedringer. 
Undertegnede er sterkt bekymret 
for at gravearbeid, trafikk av 
tunge anleggsmaskiner og 
påfølgende økt 
boligmasse/økt biltrafikk også 
kan medføre endringer i 
jordmassen på deres tomter. 
 
Undertegnede støtter fullt ut 
Skavdalslia Velforening sitt brev 
mot utbyggingen av nye 
studentboliger – og støtter også 
øvrige brev mot utbyggingen som 
vises til i Avisa Nordland og Bodø 
Nu. 

 
 
Det vises til kap. 5.2, 5.4 og 6.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen. Det vises for 
øvrig til at antall boenheter 
redusert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er i bestemmelsene satt krav 
om at det i forbindelse med 
byggesøknad skal dokumenteres 
at grunnen har tilstrekkelig 
stabilitet ift. omsøkt tiltak. Videre 
er det også satt krav om 
utarbeiding av ulempeplan som 
skal si noe om hvordan evt. 
ulemper ifm. anleggsfasen blir 
håndtert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Jon Jonassen 
(Tyttebærveien 
22), Elisabeth 
Grovassbakk 
(Tyttebærveien 
24), Kristin 
Staulvik 

21.04.2021 Student i Nord gir uttrykk på sin 
nettside at studentboligene i 
Skavdalslia ligger vakkert til i et 
rolig og naturskjønt område og at 
det er busstopp rett ved (enn så 
lenge). I kontakt med studenter 
som bor i studentboligene pr. i 

Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for boliger for 
studenter, med utgangspunkt i 
dagens krav, standard og behov. 
Videre har det vært en intensjon 
om å legge til rette for 
bebyggelse som passer inn i 
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(Tyttebærveien 
26) 

dag uttrykkes det at områdets 
beliggenhet, rolige omgivelser og 
nærhet til natur er årsaken til at 
de ønsker å bo her. Studenter 
tilbakemelder om forhold med 
støy og festing fra student-
boligene ved Mørkvedlia. Derfor 
har flere flyttet derfra til 
studentbolig eller privat bolig i 
Skavdalslia. Med utgangspunkt i 
dette stilles det spørsmål til 
hvorvidt hensikten med 
planarbeidet blir ivaretatt? 
 
Student i Nord mener boligene 
må rives grunnet tilstand som 40 
år gamle bygg. Av det som er 
observert av utvendig 
vedlikehold, og som fremkommer 
av bilder fra innsiden av boligene 
på nettsiden, vil en påstå at 
boligene har en tilstandsgrad 
som er på høyde med en 
gjennomsnittsbolig av samme 
årgang. Og i Skavdalslia er de 
fleste boligene bygd i samme 
tidsperiode. Det er vel å forvente 
at det finnes tilstandsanalyse 
som viser at tilstandsgraden er så 
lav at boligene må saneres 
nærmest over natta. 
 
Våre boliger er grunnleggende for 
vår personlige økonomi og 
identitet, helse og velvære, sosial 
tilhørighet og trygghet. En kan 
ikke se at reguleringen vil ivareta 
de mest grunnleggende 
forutsetningene for «god kvalitet» 
i et godt etablert boligområde. Da 
undertegnede kjøpte bolig i 
Skavdalslia baserte de dette på 
et veletablert boligområde med 
god utsikt, sol/lysforhold, uten 
innsyn og med dagens 
trafikkbelastning. Undertegnede 
vet at boligene, som i dag har en 
relativ høy markedsverdi, vil få et 
verditap. Undertegnede føler seg 
svært utrygge på hva som blir 
igjen av boligens verdi og 
interesse når det skal etableres 
en studentby som vil ødelegge 
utsikt, sol/lysforhold, innsyn og gi 
økende trafikkbelastning. 
 
Beboere i Skavdalslia opplever 
studentboligene i dag som 

terrenget og omgivelsene. Her 
har det vært en lang 
modningsprosess for å finne ut 
hvilket konsept som vil være 
mest passende, med 
utgangspunkt i omgivelsene og 
nye krav/behov.  
 
 
 
 
 
 
 
Det er ulike årsaker til en har 
valgt å sanere eksisterende 
bebyggelse. Bl.a. ønske om å 
kunne trekke bebyggelsen lengre 
unna tilstøtende boliger samt 
legge til rette for andre 
planløsninger for å sikre 
optimalisering av arealbruken. 
Videre er det vanskelig å oppfylle 
dagens tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostander. En 
ønsker også å legge til rette for 
løsninger og materialer som mer 
miljøvennlige enn dagens.  
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes merknader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir fortsatt lagt vekt på god 
arkitektonisk kvalitet samt 
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arkitektonisk god kvalitet og med 
bygninger som har en harmonisk 
utforming til øvrig bebyggelse. 
Det er et resultat av en kvalifisert 
tolkning av regulerings-
bestemmelsene, i tilknytning til 
gjeldende reguleringsplan. Da 
byggene i sin tid ble satt opp var 
det snakk om byggelinje og 
høyde på «cm» nivå. I tillegg var 
det viktig at husene måtte være 
best egnet til tomten. Kommunale 
myndigheter var nøye med dette 
og forsto hva som mentes med 
reguleringsplanens §4 og §5. 
Dette resultatet ser vi i dag. 
Undertegnede mener at det er å 
forvente at gjeldende krav i 
kommuneplanens arealdel og 
øvrige planer og bestemmelser 
for Skavdalslia overholdes. 
 
Student i Nord og Norconsult 
planlegger å skape bygninger 
som på ingen måte samsnakker 
med den eksisterende 
bebyggelsen. Her snakker man 
om massive bygninger, en egen 
studentby, i sentrum av 
Skavdalslia. Mer brutalt kan det 
ikke gjøres. En slik såkalt 
tilpasningsarkitektur, som her er 
foreslått, består først og fremst i å 
øke utnyttelsesgrad og antall 
boenheter, så massivt at det kun 
har funksjon som oppholdssted 
for studentene. En kan ikke se at 
dette prosjektet tar hensyn til 
verken studenter eller nåværende 
beboere i Skavdalslia i det 
såkalte “Nabolaget”. 
 
Høyden på bygningene er forsøkt 
kamuflert som stedlig arkitektur 
ved hjelp av saltak. Figur 4 i 
planforslaget illustrerer hvor 
hensynsløs forslaget er, hvor 
eksisterende bebyggelse 
fremstår som dukkehus 
sammenlignet med de massive 
bygningene som er planlagt. 
Dette er noe som vil berøre 
beboere sterkt. Lys og utsikt vil 
bli erstattet med dårlige lysforhold 
og innsyn til og fra de planlagte 
studentboligene. Dette mener 
undertegnede på ingen måte er å 
integrere naboene som stiller seg 

bebyggelse som har en 
harmonisk utforming til øvrig 
bebyggelse. En ønsker imidlertid 
å endre eksisterende plan da det 
er andre aspekter ved det nye 
prosjektet som skyldes nye krav 
og behov, men som ikke er 
hjemlet i gjeldende planverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes merknader. Det vises 
for øvrig til kap. 5.2 og kap. 6.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes merknader. Det vises 
for øvrig til kap. 5.2 og kap. 6.2 i 
planbeskrivelsen. 
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sterkt imot den planlagte 
byggehøyden. Som nærmeste 
naboer stilles det spørsmål til om 
endring av reguleringsplan vil 
føre til at det er fritt frem for alle 
beboere i Skavdalslia å bygge i 
tre etasjer? Det er lagt ved tre 
bilder (som er lagt ved 
planforslaget) for å vise hvor 
hensynsløs høyt de massive 
bygningene vil framstå fra 
Tyttebærveien 22, 24 og 26.  
 
Alle barn har grunnleggende rett 
til et miljø som fremmer god 
fysisk/psykisk helse, trivsel og 
trygghet. Undertegnede kan ikke 
se at barns interesser og trygghet 
er tatt hensyn til i planforslaget, 
verken i byggeperioden eller 
etterpå. En massiv økning av 
utnyttelsesgrad og bilpark i 
Skavdalslia vil ha en svært 
negativ innvirkning på bomiljø og 
trafikksikkerhet for barn og unge 
rundt hele området. Beboere som 
bor med front mot Skavdalsveien 
har registrert en økende bilbruk 
fra studentene de siste årene. 
Det oppleves i dag mange 
nestenulykker i området 
Skavdalsveien/Tyttebærveien 
ned mot krysset til 
Tranebærveien, med barn som 
går til/fra skole og lekeplass. De 
som har bodd i området i over 40 
år vet at det i tillegg blir mye snø 
og høye brøyteskavler i 
Skavdalslia. Dette medfører 
dårlig sikt for både bilister og de 
som går på veiene her. En frykter 
at den massive økningen av biler, 
som utbyggingen vil medføre, får 
store konsekvenser for 
trafikksikkerheten i området. 
 
I PBL §3.3.2 er det krav til 
sykkelparkering og arealer til 
service av sykkel og oppbevaring 
av utstyr. Krav til sykkel er 1 for 
hver boenhet. Det er nesten 
ingen studenter som bruker 
sykkel i dag, sannsynligvis på 
grunn av høydeforskjell fra 
Universitetet opp til Skavdalslia. 
Hvis EL sykkel blir et alternativ 
for studenter vil kanskje 25% 
bruker sykkel i framtida, i tilfelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.3, 5.6 og 6.5 
og 6.9 i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krav til sykkelparkering vil være i 
tråd med kravene i 
kommuneplanens arealdel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Oppdragsnr.: 5195412   Dokumentnr.: 2   Versjon: 1 

Detaljregulering for Skavdalslia studentboliger  |   Plan-id: 2021001 

 

c:\windows\temp\pdfconverter\2745faff-3366-4003-96a4-3bd77e778eee\845cedfb-12e3-4aa6-970f-4953ffe4e0fc.docx 2021-06-15  |  Side 29 av 57 

må det etableres minst 54 
plasser med låsbart sykkelstativ 
og muligheter for lading. 
 
De første årene parkerte 
studentene langs Skavdalsveien. 
Da dette viste seg å være en 
dårlig løsning ble det opparbeidet 
tilstrekkelig areal for parkering 
sentralt på tomten. Det er talt 
over 40 oppmerkede 
parkeringsplasser på tomten, noe 
som betyr at 50% av hyblene har 
tilgang til parkeringsplass som 
også benyttes. Det antydes at det 
kan bli aktuelt å se på parkering i 
forhold til snuplassen for buss og 
at deler av Bjørnebærveien kan 
inngå i planene. Det er vel å ta 
seg til rette på felles infrastruktur. 
Å bruke snuplassen vil for all 
framtid sette en stopper for buss i 
Skavdalslia, og vil ikke være å se 
framover i tid, ei heller når det 
meste skal dreie seg om miljø. 
En må forvente at 25% av 
studentene (40 stykker) vil gå 
eller bruke buss. Da sitter en 
igjen med 50% som 
sannsynligvis vil bruker egen bil. 
Det betyr at det må prosjekteres 
med minimum 107 parkerings-
plasser i prosjektet (det er 
samme prosenttall som dagens 
parkeringsplasser er basert på). I 
tillegg vet vi at studentene får 
besøk og blir kjørt og hentet fra 
bostedet sitt. Med tanke på at 
bussmulighetene i tillegg 
forsvinner vil biltrafikken øke 
betraktelig. En tenker også på 
hvor mange ladeplasser det 
tilrettelegges for i planen for 
utbyggingen. 
 
Hver vår og høst, når sola titter 
fram, rigger studentene seg til rett 
over veien fra husene i Tytte-
bærveien. Med god drikke og 
musikk festes det mange ganger 
langt ut i de sene nattetimer. Det 
har de gjort i 40 år, med et 
vekslende antall personer og 
støynivå. Det har beboere måttet 
tåle, selv om de også har måttet 
si ifra når det har stått på som 
verst. Det er en selvfølge at 
studentene, på solrike dager, 

 
 
 
 
Årsaken til at en har tatt med det 
som tidligere var bussholdeplass 
(og eksisterende snuplass) i 
planavgrensningen er for å kunne 
ta bussholdeplassen med i 
reguleringsplanen slik at bruken 
er formalisert og at det dermed er 
lagt til rette for å opprettholde 
dagens bussholdeplass. Det har 
aldri vært intensjonen å løse 
parkeringskrav i offentlige veier 
som omgir utbyggingsområdet 
(herunder snuplassen). Det vises 
videre til kap. 5.5, 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen.Kommune-
planens bestemmelser vil gjelde 
når det gjelder krav om 
ladeplasser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolig- og ordensreglementet for 
studentboligene ved Nord 
studentsamskipnad vil være 
gjelde for Skavdalslia 
studentboliger.  
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søker ly for østavinden på 
vestsiden av bebyggelsen og ikke 
i de trekkfulle smugene som er 
tenkt. Dette har en allerede erfart, 
med studenter som samler seg 
på de få grønne areal som finnes 
i dag. Med en tredobling av 
studenter ser en med frykt på 
hvordan dette skal bli, når 
nattesøvnen påvirkes av feststøy 
som går ut over livskvaliteten til 
oss som nærmeste naboer. Dette 
blir en realitet ved planlagt 
utbygging da støyen fra student-
boligene, til tider, allerede vært 
over normal tålegrense. «God 
kvalitet» i et boligområde har i 
disse tilfellene vært fraværende. 
En vil med dette sterkt protestere 
på det antall boenheter (en 
økning på 155%) som er tenkt 
planlagt. Støy er definert som 
uønsket lyd som kan forårsake 
søvnforstyrrelser, redusert 
livskvalitet og redusert helse. 
Støy anses om forurensning etter 
forurensningsloven. Barn kan 
være spesielt sårbare for støy og 
festing da de har mindre erfaring 
med og kontroll over sine 
omgivelser. Noen av de viktigste 
kildene til støy i samfunnet er 
samferdsel, naboaktiviteter, samt 
bygge- og anleggsvirksomhet. Er 
støy fra studentboliger, med opp 
mot 300 studenter i festlige lag, 
tilstrekkelig vurdert opp mot 
etablert bebyggelse? Sitat fra 
FHI: Om natta bør 
gjennomsnittlig og maksimalt 
støynivå utenfor soverom ikke 
overstige 45 dB (LA eq,8h) og 60 
dB (LA, max) for å unngå 
søvnforstyrrelser. 
 
Byutvikling plan i Bodø kommune 
har et ansvar for at lover, 
forskrifter og standarder følges 
slik at de tekniske, arkitektoniske 
og estetiske egenskaper ivaretas 
i Skavdalslia. Arealplanleggerne 
gjorde en fantastisk jobb da 
Skavdalslia ble planlagt, og det er 
vel å forvente at dagens 
Byutvikling plan i Bodø kommune 
følger opp kvaliteten og det gode 
arbeidet som har vært utført? 
Forslagsstillere får i stor grad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det at man endrer en gjeldende 
plan med den hensikt å øke 
utnyttingsgrad og byggehøyder 
(og dermed også antall 
hybelenheter/personer) er ikke 
uvanlig. Dette hører med i en tid 
hvor fortetting anses som 
hensiktsmessig for å 
imøtekomme befolkningsvekst 
eller i dette tilfellet ønske om å 
legge til rette for flere student-
boliger for å møte fremtidige 
behov i et område hvor det 
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bestemme hva som er framskritt 
eller bevaring av stedlige 
bebyggelse. Hva som er verst 
kan bare de som blir berørt si noe 
om. De som nærmeste naboer og 
mest berørte må se på 
alternativer for sine boliger 
dersom utbyggingen blir realisert. 
I verste fall må alle gjøre boligene 
sine om til student- og 
utleieboliger og bli en del av den 
planlagte studentbyen i 
Skavdalslia. For der studentene 
bor er der studentene samles. 
Dette vil i tilfellet få en 
ringvirkning med enda flere 
beboere, mer trafikk og støy enn 
hva det planlagte prosjektet 
tilsier. 

allerede har vært etablert 
studentboliger i mange tiår. 
Planforslaget er imidlertid 
ytterligere bearbeidet for å 
imøtekomme beboernes 
merknader. Forslagstiller er av 
den oppfatning at det fortsatt er 
mulig med sameksistens mellom 
studentene og beboerne, spesielt 
med grunnlag i det reviderte 
forslaget som foreligger nå.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirsten Skaar og 
Ola Pedersen 
(Bjørnebærveien 
16) 

19.04.2021 Som en av de nærmeste 
naboene til studentboligene er 
undertegnede veldig overrasket 
og skremt over utbyggings-
planene som de ble gjort kjent 
med gjennom avisa 16.mars i år. 
I den forbindelse ønsker de å gi 
uttrykk for sine bekymringer, og 
har noen spørsmål i så 
henseende.  
 
Undertegnede undrer seg over at 
bygningene skal være i så dårlig 
stand at riving er nødvendig. For 
få år siden ble husene malt på 
nytt og det ble skiftet tak 
(Decratak) på samtlige. Dette må 
jo ha utgjort en stor investering 
økonomisk. 
 
 
 
 
 
 
 
Bomiljøet vil forringes med så 
mange nye boenheter, også at 
det er uten "faste" beboere spiller 
inn. Beboerne har levd OK med 
studenter som flytter inn og ut til 
nå, men noe vanlig naboskap blir 
det ikke. Dette blir adskillig 
tøffere når antall 
boenheter/studenter økes til langt 
mer enn dobbelt så mange. 
 
Økningen i antall boenheter fører 
utvilsomt til økt trafikk og støy. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ulike årsaker til en har 
valgt å sanere eksisterende 
bebyggelse. Bl.a. ønske om å 
kunne trekke bebyggelsen lengre 
unna tilstøtende boliger samt 
legge til rette for andre 
planløsninger for å sikre 
optimalisering av arealbruken. 
Videre er det vanskelig å oppfylle 
dagens tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostander. En 
ønsker også å legge til rette for 
løsninger og materialer som mer 
miljøvennlige enn dagens. 
 
Antall boenheter er redusert ift. 
opprinnelig forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget legger til rette for 
færre antall parkeringsplasser 
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Størrelsen på tenkt boligmasse 
tar både lys og utsikt fra mange. 
 
 
 
 
Visuelt blir de mange høye 
vegger et brudd med all annen 
bebyggelse. 
 
Planene bryter tidligere 
reguleringsplaner for området. 
 
 
 
 
Fotballbane/lekeplass 
opparbeidet på dugnad gjennom 
mange år vil forsvinne - ihvertfall i 
byggeperioden. 1-2 år i barns liv 
er lenge å vente.  
 
Hvor og når kan en ny 
fotballbane være klar? Og 
hvordan kommer små barn seg 
dit sikkert - med så mye forventet 
økt trafikk 
 
Rundkjøringen er viktig å beholde 
da en forventer forts. busstilbud. 
 
Behovet for studentboliger øker 
vel i mindre grad fremover - 
grunnet mer nettbasert og 
desentralisert undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva med vann- og avløpsnettet, 
er det dimensjonert for økningen? 
 
Hvorfor ikke bygge mer ved 
Hammarlia? Disse student-
boligene ligger ikke i et etablert 

sammenliknet med dagens 
situasjon. Med utgangspunkt i 
dette forventes det ikke mer 
biltrafikk til og fra planområdet ift. 
dagens situasjon. 
 
Ny bebyggelse planlegges 
plassert forholdsvis lavt i 
terrenget. Videre vil maks antall 
etasjer være i tråd med gjeldende 
regulerings- og bebyggelsesplan. 
 
Det vises til kap. 5.2 og 6.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
Hensikten med å igangsette 
reguleringsplanarbeid med den 
hensikt å endre gjeldende plan er 
å kunne hjemle for ønskede 
endringer.  
 
Eksisterende ball- og lekeplass 
skal være tilgjengelig også under 
utbygging av området, til 
plassene må flyttes og 
reetableres.  
 
Det er satt krav om at det skal 
legges opp til at flyttingen og 
reetablering av fotballbane og 
lekeplass tar kortest mulig tid. 
 
 
Forslagstiller deler dette synet. 
Snuplassen er regulert inn. 
 
Dette er en mulig utvikling, men 
foreløpig foreligger det ingen 
forskning som beviser dette. 
Snarere motsatt, studentbolig-
undersøkelsen som ble utført av 
Norsk studentorganisasjon 
(NSO) i 2020 viser at til tross for 
en historisk satsing på 
studentboligbygging fra 
regjeringen har 85 % av 
studenter ikke tilgang til 
studentbolig. I Bodø er tallet (fra 
2020) ca. 79 %.  
 
Det vises til kap. 5.8 og 6.6. 
 
 
Det er igangsatt en egen 
mulighetsstudie for Hammarlia 
som sannsynligvis vil legge til 
rette for en helt annen type 
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boligfelt. Her kan vel bygges i 
høyden? 
 
Hva med ressursbruken i disse 
planene? Kan ikke boligene ev. 
rehabiliteres? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva med grunnforholdene? 

bebyggelse enn det som åpnes 
for i planforslaget.  
 
En ønsker å kunne plassere 
bebyggelsen annerledes samt 
legge til rette for andre 
planløsninger. En ønsker også å 
legge til rette for løsninger og 
materialer som er mer 
miljøvennlig enn dagens. Videre 
er det vanskelig å oppfylle 
dagens tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostander.  
 
Det vises til kap. 5.13 i 
planbeskrivelsen. 

Siv og Hans 
Jørgen 
Kibsgaard 
(Bjørnebærveien 
3) 

21.04.2021 Skavdalslia er i dag regulert til 
boligfelt. Dagens etablerte 
studentboliger passer inn i 
boligfeltet, og er en naturlig del 
av det. Det foreslåtte tiltaket 
avviker vesentlig fra gjeldende 
planverk og byggeskikk. Tiltaket 
vil gi Skavdalslia et helt annet 
preg enn det det er ment å ha 
gjennom gjeldende planverk. 
Tiltaket vil være skjemmende og 
ha betydelig negative 
konsekvenser for de nærmeste 
boligene. Etter vårt syn må et nytt 
tiltak i feltet forholde seg til 
gjeldende planbestemmelser 
med hensyn til utnyttelsesgrad, 
byggehøyder, parkeringsforhold, 
uteområder, byggeskikk og andre 
forhold.  
 
Argumenter om at gjeldende 
bestemmelser ikke skal komme til 
anvendelse fordi tiltaket er av en 
annen art enn det 
bestemmelsene er ment å 
regulere kan ikke føre frem. 
Bestemmelsene er jo nettopp for 
å ivareta området. Da kan ikke et 
tiltak som egentlig avviker fra 
områdets øvrige bebyggelse få 
følge egne bestemmelser. 
Tiltaket må forholde seg til 
området slik det ellers er. 
 
 
Av referat fra oppstartsmøte 
fremgår det at utbygger har 
vurdert tiltaket å ikke utløse krav 
om konsekvensutredning. 
Utbyggers begrunnelse er 
«Planarbeidet er vurdert […] og 

Det vises til kap. 5 og 6 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet er regulert til 
boligformål. Dette arealformålet 
skiller ikke mellom type bolig, 
herunder «vanlige» boliger, 
studentboliger, eldrebolig osv. 
Bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel som 
gjelder boligformål, herunder 
parkeringskrav og krav til leke- 
og uteoppholdsareal er beregnet 
for «vanlige» boliger. Kravene er 
ikke treffende for andre typer 
bolig, eksempelvis 
studentboliger.  
 
Det vises til kommentar nedenfor. 
 
 
 
 
 



 

 
Oppdragsnr.: 5195412   Dokumentnr.: 2   Versjon: 1 

Detaljregulering for Skavdalslia studentboliger  |   Plan-id: 2021001 

 

c:\windows\temp\pdfconverter\2745faff-3366-4003-96a4-3bd77e778eee\845cedfb-12e3-4aa6-970f-4953ffe4e0fc.docx 2021-06-15  |  Side 34 av 57 

vurderes ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning.». Dette er 
meningsløs argumentasjon og 
utgjør ingen begrunnelse. 
Setningen kan like godt leses 
som at utbygger ikke ønsker å 
gjennomføre konsekvens-
utredning. Formålsbestemmelsen 
i forskrift om konsekvens-
utredninger er jo nettopp «[…] å 
sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer og 
tiltak, og når det tas stilling til om 
og på hvilke vilkår planer eller 
tiltak kan gjennomføres». 
 
Forskriftens § 6 bokstav b) sier at 
reguleringsplaner etter plan og 
bygningsloven skal 
konsekvensutredes når tiltaket 
faller inn under forskriftens 
vedlegg I. Av vedlegg I fremgår 
det at tiltak som er utvidelser eller 
endring av boligområder er 
omfattet av bestemmelsen.  
Den foreslåtte endringen er en 
nær tredobling av antall beboere 
innenfor det arealet det er snakk 
om. Dette er etter vårt syn en så 
betydelig endring at en 
konsekvensutredning ikke kan 
unnlates. I så måte er det 
relevant å se til forskriftens § 21, 
som omhandler faktorer som skal 
vurderes. Direkte relevant er 
transportbehov, energiforbruk og 
-løsninger, beredskap og 
ulykkesrisiko, tilgjengelighet for 
alle til uteområder og gang og 
sykkelveinett, barn og unges 
oppvekstsvilkår og til sist 
arkitektonisk og estetisk 
utforming, uttrykk og kvalitet. Vi 
mener at det må gjennomføres 
en konsekvensutredning før det 
tas stilling til tiltaket. 
Forskriftens § 6 gir riktignok en 
adgang til unntak fra kravet om 
konsekvensutredning, «der det 
konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere 
plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere 
planen». Det er ikke vist til noen 
tidligere konsekvensutredninger, 
og en nær tredobling av beboere 
kan heller ikke sies å være i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fremgår av vedlegg I, pkt. 30 
at «Utvidelser eller endringer av 
tiltak nevnt i Vedlegg I …» 
utløser krav om 
konsekvensutredning. Relevant 
punkt i vedlegg I er pkt. 25: «Nye 
bolig- og fritidsboligområder som 
ikke er i samsvar med overordnet 
plan». Ifølge veilederen til 
forskrift om konsekvens-
utredninger som ble utgitt februar 
i fjor må utvidelsen (endringen) i 
seg selv være på 15 daa eller 
mer og omfatte et område som 
tidligere ikke er avsatt til 
utbyggingsformål for at 
planarbeidet kommer inn under 
dette punktet i vedlegg I. Ingen 
av disse kriteriene er oppfylt. En 
konkluderer derfor med at 
planforslaget ikke utløser krav 
om konsekvensutredning. 
Planforslagets virkninger er 
imidlertid gjort rede for i kap. 6 (i 
planbeskrivelsen).  
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samsvar med tidligere 
plangrunnlag. 
 
Undertegnede er særlig opptatt 
av barn og unges oppveksts-
vilkår. Skavdalslia er et boligfelt 
med variert demografisk 
sammensetning. Her er barn og 
unge i alle aldre. Særlig sentralt i 
feltet er fotballbanen og 
lekeplassen som i dag er etablert. 
Dette er et naturlig samlingspunkt 
for barn og unge i dag. 
Fotballbanen er, selv om den er 
beskjeden, attraktiv også for barn 
og unge i tilstøtende boligfelt og 
samler barn og unge fra vidt 
omkring. Velforeningen har lagt 
store ressurser i å opparbeide 
banen. Selv om det lokkes med 
ny og bedre fotballbane, vil 
området være utilgjengelig i 
anslagsvis to år i byggeperioden. 
Dette vil være en betydelig 
negativ faktor for barn og unges 
oppvekstsvilkår. Et annet område 
som vil ha betydelig negativ 
påvirkning på barn og unges 
oppvekstsvilkår er anleggstrafikk. 
I dag løper eller sykler barna fritt 
og trygt i feltet imellom de ulike 
familiene. Anleggsperioden vil 
blokkere denne muligheten, både 
ved at et viktig ferdselsområde 
for barna, området rundt 
fotballbane og lekeplass, vil være 
utilgjengelig og ved at det vil 
være stor trafikk av tunge 
anleggsmaskiner. I praksis vil 
barnas bevegelsesfrihet bli 
nærmest tatt fra dem. 
 
Skavdalslia har i dag en 
«hovedvei» av grei kvalitet, selv 
om fartsgrensen er satt til 30 
km/t. Husene ligger forholdsvis 
tett, og det er avsatt få 
parkeringsplasser. Veiene er 
smale, og det kan være 
utfordrende når to biler møtes. 
Det er også store utfordringer 
med parkering. Ikke minst gjelder 
dette vinterstid, siden det faller 
mye snø i feltet. Det foreslåtte 
tiltaket vil medføre en betydelig 
økning av antall beboere i feltet. 
Det argumenteres med at det kan 
avsettes mindre plass til 

 
 
 
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 flyttingen og reetablering av 
fotballbane og lekeplass tar 
kortest mulig tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.5 og 6.5. 
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parkering, fordi disse beboerne er 
studenter. Men de student-
boligene som er her og som 
tiltaket gjelder, er i stor grad 
familieleiligheter. Studenter med 
små barn, som har sine egne 
logistikkutfordringer i forhold til 
barnehage og fritidsaktiviteter. 
Når vi da også vet at bussruten 
som i dag har sitt endepunkt 
sentralt i feltet skal fjernes, står 
det ikke til troende at behovet for 
parkering vil bli mindre etter det 
foreslåtte tiltaket. Det må sikres 
tilstrekkelig parkering innenfor 
tiltaket, slik at ikke dagens 
vanskelige trafikale forhold blir 
forverret. 
 
Oppsummert mener 
undertegnede at tiltaket må 
forholde seg til gjeldende 
planverk og ikke gis adgang til å 
fravike dette. Konsekvens-
utredning må gjennomføres. Barn 
og unges oppvekstsvilkår må 
ivaretas både i planleggingen av 
tiltaket og i selve 
gjennomføringen av tiltaket. Det 
må sikres et tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser til at dagens 
allerede dårlige parkeringsforhold 
i feltet ikke blir verre etter tiltaket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunn Skjerve og 
Oddvar Staulen 
(Bjørnebærveien 
8) 

21.04.2021 Som beboere i Skavdalslia i mer 
enn 30 år, er undertegnede mildt 
sagt sjokkerte over de planene 
som Nord Studentskipnad har 
bedt Norconsult om å planutrede. 
For oss ser det ut som at 
Norconsult har mistet 
bakkekontakten fullstendig. Har 
de i det hele tatt vært i feltet, eller 
har de kun utarbeidet forslagene 
sine ut fra bilder og tegninger? 
 
 
Undertegnede blir ikke lite 
provosert av en «stolt og 
fornøyd» Kristian Brunsvik Olsen 
som proklamerer i Avisa 
Nordland torsdag 25. mars at 
«Nå skal det bygges 214 nye 
studentboliger i Skavdalslia». 
Han er liketil så frekk at han 
lanserer dette prosjektet som 
«Nabolaget»! og at naboene skal 
integreres på en god måte. Det er 
ikke til å tro at en representant fra 

Ifm. mulighetsstudie som danner 
grunnlaget for planforslaget ble 
det gjort flere befaringer og tatt 
bilder. Gjennom denne 
prosessen ble ulike 
konsepter/alternativer vurdert. 
Valgt konsept/alternativ som 
danner grunnlaget for 
planforslaget, vurderes å være 
det som vil være til minst mulig 
ulempe for omkringliggende 
bebyggelse og landskapet. 
 
- 
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en seriøs aktør som Nord 
Studentsamskipnad kan komme 
med slike uttalelser. Faktum er at 
dette er et veletablert 
eneboligområde der student-
hyblene/leilighetene er godt 
integrert både estetisk og 
antallmessig i boligområde. 
«Boligene skal bygges slik at de 
står i stil med øvrig bebyggelse,» 
forteller Brunsvik Olsen, men 
sannheten er at det ikke finnes 
noen bygninger på tre etasjer i 
Skavdalslia. Gjeldende 
reguleringsplan tillater kun to 
etasjer, la oss håpe at 
kommunale myndigheter og 
politikere ikke lar seg manipulere 
til å endre disse bestemmelsene. 
 
I forslaget kommer det fram at 
Nord Studenskipnad ønsker en 
økning i antall boenheter fra 84 til 
214. Undertegnede kan ikke fatte 
at det går an å foreslå en slik 
massiv utbygging midt i et 
boligfelt. Disse planene har skapt 
et enormt engasjement, og 
undertegnede tenker at alle 
parter må være klar over hvilken 
motstand dette møter. Det er 
ingen av beboerne som ønsker 
en slik boligvekst. Utviklingen i 
Bodø by viser en stor hang til 
blokkbebyggelse, men det kan 
ikke være nødvendig å tvinge 
dette inn i et etablert boligfelt. 
Både Bodø kommune og Nord 
Studentskipnad har mange andre 
muligheter for å tilby og etablere 
slike store byggverk uten å måtte 
ødelegge et nabolag og boligfelt. 
 
Studentene utgjør i dag en liten 
del av området, og alle har hatt et 
rolig og godt forhold til disse. Det 
ønskes videreført. Å tro at en 
økning på nærmere 300 personer 
vil berike dette nabolaget, er i 
beste fall en lite gjennomtenkt 
vurdering. I dette området har 
barna kunnet leke fritt, sykle og 
gå uten frykt for trafikk. Som 
voksne har en hatt et rolig 
boområde uten forstyrrende bråk 
og støy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall boenheter er redusert fra 
214 til 151 i revidert planforslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har aldri vært snakk om 
økning på 300 personer. Det 
vises for øvrig til kap. 6 om 
planforslagets virkning.   
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At denne massive utbyggingen vil 
medføre økt trafikk, støy, 
forurensing, utrygge forhold for 
barn og unge, kan ingen betvile. 
Det er naivt å tro at studentene i 
dag ikke har biler. Det vil medføre 
en enorm trafikkøkning opp 
Skavdalsveien og også gjennom 
Bjørnebærveien. En ser i dag at 
svært mange bruker Bjørnebær-
veien som gjennomkjøringsvei til 
Skavdalsveien. I begge veier 
ferdes det små barn og unge på 
vei til skole. Vi ønsker ikke denne 
økte trafikken. 
 
Alle vet at studenter er over 
gjennomsnittet glad i en fest, og 
la de nå for all del få anledning til 
det i studietida. Men de som bor i 
området ønsker ikke å ha dette 
inn i bomiljøet. De studentene 
som har bodd i alle de årene 
undertegnede har bodd i 
området, har ikke utsatt området 
for nevneverdige forstyrrelser. De 
har vært få og ikke lagd mer støy 
enn vi har kunnet leve med. For 
små barn, virker det skremmende 
med støyende og berusede 
voksne. Å samle bortimot 300 
studenter i dette området kan 
ingen betvile at det vil komme til 
å skje. Studenter fester ikke bare 
i helgene, og forstyrrelser i 
nattero for både småbarnsfamilier 
og øvrige beboere, er det siste vi 
ønsker her oppe. I tillegg til de 
som vil komme til å bo i disse 
studentboligene, så vil det 
komme flere festdeltakere fra 
andre steder. Både 
oppdragsgiver, konsulentfirma og 
Bodø kommune må ha fått med 
seg avisoppslagene i det siste. 
Beboere har ungdommer som 
har studert på NU og som er godt 
kjent med miljøet på Mørkvedlia. 
De er ikke overrasket over at 
politiet har måttet rykke ut. Adm 
dir i student i nord, Brunsvik 
Olsen, sier det vi alle skjønner og 
vet: Studenter er noen av 
samfunnets mest sosiale (...). 
Nettopp derfor er det ikke en god 
ide å plassere hundrevis i et 
eneboligstrøk. 
 

Det vises til kap. 5.7, 6.6 og 6.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall boenheter vil være 151. 
Det vises for øvrig til kap 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Oppdragsnr.: 5195412   Dokumentnr.: 2   Versjon: 1 

Detaljregulering for Skavdalslia studentboliger  |   Plan-id: 2021001 

 

c:\windows\temp\pdfconverter\2745faff-3366-4003-96a4-3bd77e778eee\845cedfb-12e3-4aa6-970f-4953ffe4e0fc.docx 2021-06-15  |  Side 39 av 57 

Norconsult forteller at de skal 
bygge på en slik måte at 
studentene kan samles mellom 
blokkene. Der inne vil det 
hverken bli sol eller lys. En ser 
hva studenten gjør i dag – de gjør 
som de fleste andre: trekker ut på 
plener og i sola.  
 
 
 
Undertegnede har snakket med 
studenter både i 
studentleilighetene og i 
sokkelleiligheter i Skavdalslia. 
Det stemmer ikke at alle 
studenter vil bo der alle andre 
studenter bor. 
 
Norconsult vil forhandle om deler 
av gnr. 42 bnr. 53 som utgjør 
deler av Skavdalsveien, 
Bjørnebærveien, Tranebærveien 
og eksisterende ball-lekeplass. 
Her sykler, leker og går barna 
trygt mellom husene og 
studenthyblene. De vil med andre 
ord ta fra barna som bor her oppe 
de fine mulighetene de har i dag. 
En biter ikke på «agnet» om at 
ball- og lekeplassen vil bli 
oppgradert. 
 
Flere husstander har vært i 
kontakt med meglere, og alle får 
vite at denne utbyggingen vil gi 
en forringelse av boområdet og 
verditap for husene. En regner 
med at dersom Bodø kommune 
gir gjennomslag for dette, så vil 
det utløse en ny verdivurdering 
og reduksjon i eiendomsskatten 
for husene her oppe. 
 
En kan heller ikke se at 
Norconsult treffer virkeligheten 
når det gjelder antall 
parkeringsplasser. Det 
planlegges parkering ut fra 
generelle betraktninger, mao ikke 
ut fra hva som er realiteten. 
Beboernevet at dette ikke holder 
mål.  ALLE studentleilighetene 
har pr i dag biler stående utenfor, 
og i tillegg er det langt mer enn 
0,18 biler pr hybel som 
Norconsult har lagt inn i sitt 
planforslag. Det burde være nok 

I vinterhalvåret vil rommene 
mellom blokkene som vil være 
mest egnet til felles opphold. 
Disse rommene vil bli utformet 
slik at lysforholdene blir 
tilfredsstillende.   
 I sommerhalvåret vil det være 
mest aktuelt å bruke 
plener/utearealene (jf. 
situasjonsplan). 
 
Det stemmer nok at ikke alle 
studenter vil bo der andre 
studenter bor. 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.3, 6.7 og 6.9 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterlig 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.5 og 6.5 i 
planbeskrivelsen.  
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å se til Mørkvedlia studentby: det 
er ikke lett å finne en 
parkeringsplass der når alle 
studenten er til stede. Og 
studenter får også besøk – da er 
det behov for å parkere også for 
disse. Her er vanskelige 
parkeringsforhold allerede, og om 
vinteren er det ekstra utfordringer 
grunnet store snømengder. Da 
bør Norconsult, Nord 
Studentskipnad og Bodø 
kommune ha et svar på hvor og 
hvordan bilene skal parkere.   
 
Undertegnede har personlig 
snakket med studenter som bor i 
Skavdalslia. De uttrykker at de 
trives godt i dette rolige området, 
og har ikke et ønske om å bo 
sammen med flere hundre 
studenter. De fortalte at de var 
kommet hit for å studere, ønsket 
ro og også kunne nyte stillheten 
og uteområdet. Det har kommet 
tilflyttet studenter fra Mørkvedlia 
studentby som opplever for mye 
støy, fest og bråk og derfor heller 
foretrekker å bo i et rolig 
boligstrøk. Nord Studentskipnad 
bør handle etter hva de sier: Vi 
ønsker et variert botilbud til 
studentene. Da må det ikke bare 
bygges blokker og gedigne 
kolosser som ikke alle studenter 
ønsker å bo i og som i tillegg 
raserer et godt nabolag. Bevar de 
hyblene og leiligheten som er 
med det antallet studenter som er 
i dag. Beboere som bor i området 
trives godt med både antall og 
estetikk, og ønsker ikke Brunstad 
sitt «fasadeløft for hele 
Skavdalslia».   
 
Beboerne har gjort et valg for 
hvordan de vil bo. Hadde man 
ønsket et urbant bomiljø, hadde 
man valgt et annet sted. Derfor 
protesteres det på at 
Samskipnaden nå vil ødelegge 
eksisterende boområde. At det 
plutselig skal være en studentby 
med flere beboere enn hele 
Skavdalslias befolkning til 
sammen, hører ingen steder 
hjemme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.2 og 6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes kommentarer. 
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Oppsummert sier undertegnede 
nei til: 
- Etablering av en studentby midt 
i et boligfelt 
- Studentblokker som skal rage 8-
14 meter rett opp og som tar fra 
oss lys, sol og lekeområdet for 
barna her oppe 
- Massiv og kompakt 
bygningsmasse som vil framstå 
som skjemmende og gigantisk i 
et veletablert boligområde 
- Utnyttelsesgrad på mer enn 33 
% som strider med 
reguleringsplanen for området 
- En økning i antall boenheter og 
studenter som medfører mer 
støy, fest og bråk 
- Riving av studentboliger som 
fortsatt er brukbare. Det ble for 
kort tid tilbake lagt nytt tak på 
samtlige av husene. Kan umulig 
være bærekraftig å rive. 
- Innlemmelse av deler av 
Skavdalsveien, Bjørnebærveien, 
Tranebærveien og eksisterende 
ball-lekeplass til Nord 
Studentskipnad 
- Økt trafikk i boområdet vårt og 
gjennomkjøring i Bjørnebærveien 
 
Dersom Studentsamskipnaden 
har et slikt stort behov for flere 
hybler, bes det om at de ser seg 
om etter et område som ikke 
rammer øvrig beboelse på en slik 
måte som dette vil gjøre.  Nord 
Studentsamskipnad sin 
representant uttalte at de ikke 
kan vite behovet særlig mer enn 
5 år fram i tid. Da vil det være 
fornuftig å starte med utbygging 
på områder der det ikke vil få 
slike store konsekvenser som det 
vil få ved dette planforslaget for 
Skavdalslia.  
 
Både Hammarlia, tilknytning til 
Mørkvedlia og Hokkåsflata har 
gode forhold for utbygging. I 
tillegg besitter Bodø kommune 
flere tomter som kunne bli brukt 
til dette formålet. Da bør det bli 
bygd på plasser der det ikke 
ødelegger et etablert boområde. 
 
 

Se kommentarer ovenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studentboligundersøkelsen som 
ble utført av Norsk 
studentorganisasjon (NSO) i 
2020 viser at til tross for en 
historisk satsing på 
studentboligbygging fra 
regjeringen har 85 % av 
studenter ikke tilgang til 
studentbolig. I Bodø er tallet (fra 
2020) ca. 79 %. 
 
 
 
 
 
 
Det er igangsatt mulighetsstudie 
for Hammarlia som vil åpne for 
andre typer bebyggelse. 
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Tegning som har fulgt 
oppstartsbrevet viser hvor utrolig 
ruvende dette vil bli. I 
virkeligheten blir det en 
katastrofe. En plantegning virker 
alltid penere og bedre enn hva 
som vil bli realiteten.  
 
Undertegnede reagerer på at 
Norconsult sier at de skal byge 
TRE boliger mot vest. Å binde 
sammen to og to boliger med en 
gang/bru gjør ikke bygget om til 
EN bygning. Her snakker vi 
SEKS bygninger + 
leilighetsbygget. 
 
 
 
Byer og tettsteder vokser fram og 
endrer seg gradvis fra dag til dag. 
Slik er det også i Bodø. Det er 
viktig at denne utviklingen skjer til 
det beste for innbyggere, 
næringsliv og naturen. 
God stedsutvikling er viktig for 
trivsel, trygghet og bosetting samt 
ivaretakelse av miljøhensyn. 
Kommuner som lykkes med å 
utvikle attraktive og levende byer 
og tettsteder kjennetegnes ved å 
være aktive samfunnsutviklere, 
har et helhetlig og langsiktig grep 
på arbeidet, og spiller på lag med 
innbyggere og lokalt næringsliv. 
Det håper vi at Bodø kommune 
vil gjøre i denne saken og lyttet til 
oss som bor i Skavdalslia. 
 
Fylkeskommunen er ofte en viktig 
støttespiller for kommunene i 
arbeidet med å lage planer og 
gjennomføre tiltak. Ett tiltak 
Fylkeskommunen har bestemt, er 
jo å legge ned bussruta her opp 
fra og med 01.07.21. 

Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes kommentarer. 
 
 
 
 
 
Ved varsel om planoppstart ble 
det opplyst om at «Til sammen 
tenkes det etablert 4 bygninger. 3 
av bygningene vil bli 
etablert mot vest. Bygningene 
her planlegges i H-formet 
kvartaler. Den fjerde bygningen 
som vil bli plassert 
mot øst vil være et 
leilighetsbygg/rekkehus». 
 
På bakgrunn av innkommende 
innspill ifm. planoppstarten er 
planforslaget ytterligere 
bearbeidet. Beboernes innspill 
vurderes å være imøtekommet i 
stor grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Heidi og Evald 
Robertsen 
(Tranebærveien 
5) 

22.04.2021 Innholdet i innspillet fra Heidi og 
Evald Robertsen er det sammen 
som innholdet i innspillet fra Britt 
og Åge Andersen (Tyttebærveien 
3) samt Alf H. Hansen 
(Bjørnebærveien 12), se ovenfor. 

Viser til kommentarer til innspill 
fra Britt og Åge Andersen samt 
Alf H.  Hansen.  
 
 
 
  

Elisabeth 
Leiråmo og Kjell 
R. Hansen 

22.04.2021 Undertegnede er overrasket over 
Nord Studentsamskipnad sin 
tiltenkte plan for sanering av 
nåværende studentboliger, for 

Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
innkommende innspill. 
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(Tranebærveien 
10) 

deretter etablering av nye 
gigantiske blokker i boligfeltet. 
Feltet ble lagt ut for vanlige 
eneboliger med kjeller, sokkel 
eller bare ringmur. 
 
Reguleringsplanen for boligfeltet 
bekrefter den boligtypen og bare 
den. 
 
 
 
 
 
 
En slik utbygging med så mange 
flere boenheter må en regne med 
store forandringer i bomiljøet. 
Enormt mange mennesker i 
tillegg til oss som er her fra før. 
Det være seg uteområdene, 
lek/ballplass og parkering ikke 
minst. En må også anta at det 
kommer besøkende til 
etablissementet. Også dem kan 
en anta har bil, i alle fall noen av 
dem. Hvor skal de parkere? 
Studentene har vist tidligere at de 
liker sammenkomster og fest. 
Den slags gir gjerne lyd fra seg, 
høy lyd og høy musikk. Det 
ønsker en ikke i det rolige 
boligfeltet. Men en kan leve 
videre med feststøyen fra 
studentersamfunnet, det holder i 
massevis. Hva med innsyn til alt 
etablerte beboere fra 
høyhusene? Det vil kun skape 
mistrivsel. 
 
Hvordan ser utbygger på 
fremkommeligheten i feltet, 
gjennom hele året, også vinters 
tid. Utrykningskjøretøy kan få 
utfordringer, større enn nå, også 
brøytemannskaper. Vi som har 
vært med siden feltet ble lagt ut 
1979/80 vet mest om 
utfordringene vinterstid. Se til 
parkeringen ved Universitetet, 
Mørkvedlia studentpark. Masse 
parkerte biler.  
 
Skipnaden burde heller 
reetablere seg i Nedre 
Hammarlia hvor de allerede 
disponerer store områder. Det vil 
ikke bli til sjenanse for noen, 

 
 
 
 
 
 
Plan- og bygningsloven gir ikke 
hjemmel til å bestemme typer 
beboere eller hvem som skal bo i 
boliger, eksempelvis 
studentboliger, eldreboliger o.l. 
Dvs. områder regulert til 
boligformål hjemler etablering av 
studentboliger. 
 
Det vises til kap. 5 og 6 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.5, 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen. Det vises for 
øvrig til at det er regulert inn 
areal til snøopplagring på 
plankartet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er igangsatt mulighetsstudie 
for Hammarlia som vil åpne for 
andre typer bebyggelse. 
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gjerne med flere etasjer og med 
granskogen bak. Høgliflata 
studentboliger er et lignende 
tilbaketrukket område, til ingen 
sjenanse. Når det påstås dårlig 
kvalitet på studentboligene i 
Skavdalslia, hva kan sies om 
brakkene fra OL på Lillehammer? 
Brakkeriggene som alt er i Nedre 
Hammarlia. 
 
Hybelhusene i Skavdalslia må 
gjerne bli pusset opp til dagens 
standard. Men studentboligenes 
nåværende form og høyde må 
forbli som nå. 
 
 
Undertegnede kjenner til to 
tilfeller hvor det er søkt Bodø 
kommune om endring fra 
opprinnelig plantegning. Det ene 
var ønske om påbygg loftsetasje, 
det andre var tilbygg horisontalt. 
Bodø kommune sa nei til begge 
deler, og henviste til 
reguleringsplanen. Sistnevnte ble 
begrunnet med innsyn til naboen. 
Dermed ble den saken lagt bort. 
Loftspåbyggingen ble påanket og 
byggherren fikk medhold med 
forbehold om å senke takhøyden 
noe (ca 0,5 m). Berørte naboer 
ble tidlig orientert med 
plantegning for planlagt påbygg. 
Ingen merknader til byggehøyde 
fra naboene, bare fra Bodø 
kommune.  Når en ser ferdigstilt 
bolig etter påbygg med øvrig 
bebyggelse, er nåværende 
takhøyde så godt som på linje 
med de andre husene i området. 
Sett i lys av overstående kan en 
undres over Studentskipnadens 
planlagte prosjekt. I særdeleshet 
hvis prosjektet støttes av Bodø 
kommune. Reguleringsplanen for 
Skavdalslia bør forbli som 
opprinnelig bestemt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noe av hensikten med å foreslå 
endring av gjeldende plan er bl.a. 
ønske om å legge til rette for 
andre løsninger og ikke være 
bundet til hvor bebyggelsen i dag 
står. 
 
Forslagstiller kjenner ikke til disse 
sakene eller detaljene i dem, 
men det er forskjell mellom å 
søke om dispensasjon for å gå 
utover rammene i gjeldende 
regulerings- eller 
bebyggelsesplan ifm. søknad om 
tiltak og å igangsette en 
reguleringsendring som bygger 
på faglig utredning, offentlig 
medvirkning og politisk prosess. 
 
 
 

Britt og Åge 
Andersen 
(Tyttebærveien 
38) samt Alf H.  
Hansen 
(Bjørnebær-
veien 12) 

19.04.2021 Innholdet i innspillet fra Britt og 
Åge Andersen samt Alf H. 
Hansen er det sammen som 
innholdet i innspillet fra 
Skavdalslia Velforening, se 
ovenfor. 

Viser til kommentarer til innspill 
fra Skavdalslia Velforening. 
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Liv og Odd 
Wikerholmen 
(Tranebærveien 
23)  

22.04.2021 Innholdet i innspillet fra Liv og 
Odd Wikerholmen er det sammen 
som innholdet i innspillet fra 
Skavdalslia Velforening, se 
ovenfor. 

Viser til kommentarer til innspill 
fra Skavdalslia Velforening. 

Eva Kristine 
Jentoft og Owe 
Wikerholmen 
(Tranebærveien 
15) 

22.04.2021 Innholdet i innspillet fra Eva 
Kristin Jentoft og Owe 
Wikerholmen er det sammen som 
innholdet i innspillet fra 
Skavdalslia Velforening, se 
ovenfor. 

Viser til kommentarer til innspill 
fra Skavdalslia Velforening. 

Oddny Lyngved 
Odinsen 
m/familie 
(Tranebærveien 
4) 

22.04.2021 Planene som er lagt fram om nye 
studentboliger mottas med vantro 
og skuffelse i det fredelige 
nabolaget. Mange naboer 
reagerer svært kraftig på at det 
bygges en boligmasse som 
krasjer fullstendig med 
byggestilen og reguleringsplanen 
i området, og at dere ønsker å 
nesten tredoble antall studenter i 
et ellers fredfullt og rolig 
eneboligstrøk. 
 
Aller først påpekes og 
understrekes det at nesten alle 
husstander i Skavdalslia, 85 av 
93 hus, har sagt til NEI til 8-14 
meter høyde studentblokker midt 
i lia, de sier nei til sjenerende 
innsyn, til å miste sola, lyset og 
utsikten, til å få mange 
mennesker som skal bo her i kun 
kortere perioder, økt og mer 
utrygg trafikksituasjon, mer 
festbråk, at fri- og grøntarealet 
blir borte og større press på 
vann- kloakk- og strøm. 
 
Utbygger ønsker å bryte 
byggehøyder for gjeldende 
reguleringsplan i området som 
tillater maks to etasjer. De sju 
byggene som er skissert framstår 
som en stor sammenhengende 
bygningskropp som strekker seg 
med sine tre etasjer tvers over 
planområdet. Planområdet er 
plassert midt i Skavdalslia og 
byggene framstår som 
voldsomme sammenlignet med 
de vesentlig mindre småhusene 
som ligger spredt i terrenget 
rundt. De nye studentboligene vil 
ta utsikt, lys og sollys fra 
eneboligene rundt, og de store 
bygningskroppene vil bli liggende 

Antall boenheter (og dermed 
studenter) er redusert ift. 
opprinnelig forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5 og 6 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet slik at byggehøyder, i 
revidert planforslag, er i tråd med 
gjeldende regulerings- og 
bebyggelsesplan. Maks tillatt 
byggehøyder er også justert ned. 
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som en høy ruvende skygge midt 
blant eneboligene bak. Det er 
anslått byggehøyder opp til 106 
moh, dette betyr at naboer rundt 
vil oppleve å få ruvende vegger 
på 14-16 meter rett i nærheten av 
huset sitt – og mange også foran 
huset sitt. 
 
Innsyn og forstyrrelse av 
privatlivets fred: I tillegg vil alle 
hyblene naturligvis ha vinduer, 
noe som gjør at mange vil 
oppleve direkte innsyn fra svært 
mange boenheter. Det forstyrrer 
privatlivets fred. Arkitektonisk er 
Skavdalslia på mange måter 
utformet slik at hovedutsynet 
vender mot sør, og så har man i 
mindre grad vinduer mot nord. 
Dermed opplever man ikke 
sjenerende innsyn. Men med 
dette løsningsforslaget vil mange 
hybelvinduer står tett imot 
vinduene sine hvor de før hadde 
fri utsikt. 
 
Utnyttelsesgraden er i dag 
regulert til 33 prosent. Utbygger 
anslår i sitt planinitiativ en 
utnyttelsesgrad på 50-55 %. I 
dialogmøtet med utbygger sier 
utbygger nå at de kan klare å 
redusere utnyttelsesgraden ned 
til 45 % gitt at de får overta den 
kommunale veien som går over 
tomta. Ved å utvide tomta med 
veiarealet får de altså jekket ned 
utnyttelsesgraden. Men 
boligmassen står jo der og ruver 
like høy og voldsom uansett om 
veien blir regnet inn i arealet eller 
ikke. Her håper vi at utbyggere, 
saksbehandlere og politikere, 
skjønner at boligene blir like 
voldsomme sett opp mot 
omkringliggende bebyggelse selv 
om man på papiret får lov til å 
regne inn arealet til en vei som 
går der. 
 
Tiltaket bryter med §5.1.3 i 
kommunens vedtatte Arealplan. 
Det står det følgende:  
«Ny bebyggelse og andre tiltak 
skal tilpasses og videreføre 
kvalitetene i områdene med 
hensyn til bebyggelse, landskap, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med tanke på at planlagt 
bebyggelse tenkes plassert 
såpass lavt i terrenget, og med 
utgangspunkt i bebyggelsens 
plassering, orientering og tenkte 
planløsninger, vurderes ikke ny 
bebyggelse å føre til betydelig 
økt innsyn ift. dagens situasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det at man har medregnet intern 
vei i tomtearealet har bidratt til å 
få ned utnyttingsgraden, men det 
er reduksjon i bebyggelsens 
fotavtrykk som har bidratt mest. 
Det opplyses for øvrig om at 
hensikten med at intern vei ikke 
er regulert inn som et eget formål 
er usikkerhet rundt eksakt 
plassering av veien og ønske om 
fleksibilitet samt muligheten for å 
finne den beste løsningen ifm. 
detaljprosjekteringen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 6 i 
planbeskrivelsen. 
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terreng, vegetasjon, kulturminner, 
miljø og naturmangfold. Ved 
bygging i etablerte boligområder 
skal det legges vekt på hensynet 
til eksisterende bebyggelse selv 
om gjeldende reguleringsplan 
ikke har detaljerte bestemmelser 
om utforming. Fortetting skal 
bidra til å sikre eksisterende 
kvaliteter i området og tilføre nye. 
Fortettingsgevinsten skal alltid 
vurderes opp mot eventuelle 
ulemper og potensielle konflikter i 
området. I etablerte 
eneboligområder må det foreligge 
tillatelse fra kommunen for å slå 
sammen boliger eller dele opp 
boliger til hybler, jf. pbl. § 31-6. 
Ny bebyggelse skal plasseres og 
utformes slik at det skapes god 
arkitektonisk helhetsvirkning i 
forhold til omgivelsene.» 
 
En forutsetter at dette ikke bare 
er ord, men at kommunens 
saksbehandlere faktisk 
vektlegger denne tydelige 
føringen i arealplanen når de nå 
skal vurdere om samskipnaden 
skal få tillatelse til å sprenge seg 
inn med blokkbebyggelse i et 
enebolig-strøk. Store blokker 
passer ikke godt til den 
eksisterende bebyggelsen her i 
Skavdalslia. Vi kan ikke ha det 
slik i Bodø at utbyggere og høy 
profitt skal gå foran bomiljøet i 
enhver sak, det håper kommunen 
er enig i. 
 
På dialogmøtet ble det sagt at 
kommunen må veie 
«samfunnsnytten» opp mot 
§5.1.3. Det hadde kanskje vært 
nødvendig dersom 
Studentsamskipnaden ikke 
hadde hatt andre og mer 
egnende tomter å bygge ut på. 
Men det finnes mye mer egnede 
tomter både i studentområdene i 
Hammarlia og i Høglimyra. Der er 
omland og avstand til naboer på 
en slik måte at høyere bygg og 
større volum ikke vil være til 
samme sjenanse eller ta utsikt, 
lys og sol fra naboer. Dette er 
områder som utbygger har tenkt 
å bygge ut noe fram i tid uansett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er igangsatt mulighetsstudie 
for Hammarlia som vil åpne for 
andre typer bebyggelse. 
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En etterlyser også en grundig 
behovsanalyse av det faktiske 
behovet for mange nye 
studentboliger i Bodø. Nord 
Studentsamskipnad har ikke lagt 
fram dette. Flere studiesteder har 
signalisert at de ser for seg mer 
nettundervisning i framtiden og 
da vil sannsynligvis behovet for å 
flytte til et studiested bli mindre. 
Det kan påvirke behovet for 
studentboliger. 
 
Med en økning fra 84 til 214 
boenheter, slik Nord Samskipnad 
ønsker, vil økningen av studenter 
som skal bo i hybler og leiligheter 
komme opp mot 300 personer. I 
dag bor det rundt hundre 
studenter i et område som har i 
underkant av 100 eneboliger. 
Den voldsomme økningen vil føre 
til mer støy, særlig feststøy. 
Allerede i dag opplever naboer i 
en stor del av Skavdalslia støy fra 
fester i og utenfor student-
boligene, samt mye hoing og 
gauling når de går fra 
studentboligene og ned til 
Samfunnet på fest og kommer 
hjem sent utpå natten. Dette skjer 
også på ukedager når folk skal 
på jobb og barn skal på skole. 
Dersom antallet tredobles vil 
selvsagt også støyen øke minst 
like mye. Ja, vi skjønner at 
studenter liker å være sosiale og 
feste sammen. Men utbygger må 
hensynta både studenter og 
beboere, og heller gjøre slik store 
studentområder bygges andre 
steder; man må ha en viss 
avstand til naboene slik at ikke 
folk rundt ikke forstyrres for mye. 
Dette er gjort på Mørkvedlia, 
også i Hammarlia og i Høglimyra. 
Personer vi har snakket med hos 
politiet sier at «nabolaget» må 
forvente at det blir en del festing 
når så mange unge mennesker 
samles på et sted, og at man 
også må være obs på at det kan 
bli en del festing utendørs. 
 
Det synes svært merkelig at man 
vil plassere så mange studenter 
på et sted og samtidig fjerne 
kollektivtransport som buss. Det 

Så sent som i fjor har Norsk 
studentorganisasjon (NSO) utført 
en undersøkelse som viser at til 
tross for en historisk satsing på 
studentboligbygging fra 
regjeringen har 85 % av 
studenter ikke tilgang til 
studentbolig. I Bodø er tallet (fra 
2020) ca. 79 %. 
 
 
 
 
Antall boenheter (og dermed 
studenter) er redusert ift. 
opprinnelig forslag. For øvrig vil 
bolig- og ordensreglementet ved 
Nord studentsamskipnad også 
gjelde for Skavdalslia 
studentboliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I planforslaget er muligheten for å 
opprettholde dagens 
bussholdeplass videreført. 
Bestemmelsene i 
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innebærer at man kan forvente 
en større økning av biltrafikken i 
området. Skavdalslia har små 
smale gater og liten plass til 
gateparkering. Med flere biler i 
området blir det mer utrygt for 
barna å ferdes på smale veier.  
Når snøen er bil og parkering 
svært vanskelig i gaten. Skal så 
mange som 300 studenter 
samles på et sted må det legges 
til rette for tilstrekkelig parkering 
på eiendommen. I en tid hvor vi 
skal sette miljøet på agendaen 
synes det veldig merkelig at det 
ikke legges til rette for skikkelig 
sykkelparkering for studentene. 
Skal studentene ha biler bør det 
legges til rette for el-lading. 
 
En stor økning i antall boenheter 
og studenter som igjen vil føre til 
mer gjennomtrekk av mennesker 
i området. Det skaper uro og 
utrygghet for folk som bor rundt. 
 
Eiendomsutviklere beboerne har 
snakket med, sier at hus og 
eneboliger står i fare for å bli 
mindre verdt dersom det blir 
bygget en større studentby midt i 
boligfeltet. En eiendomsmegler 
sier det slik Utenomhusareal, 
adkomst, trafikkbelastning og 
ikke minst sol-/lysforhold og utsikt 
er alle faktorer som er viktig for 
mange. I et etablert boligfelt hvor 
disse faktorene har vært konstant 
i mange år vil endring av disse 
kunne utgjøre en negativ 
prisutvikling. Boligen som mister 
utsikt eller får begrenset sol-
/lysforhold vil erfaringsmessig 
ikke oppnå like høy markedsverdi 
som opprinnelig, det samme kan 
gjelde dersom et område som 
anses å være barnevennlig får 
betydelig økt trafikkbelastning. 
Gjenboere/innsyn er også en 
faktor som kan slå negativt ut for 
en boligverdi, eiendommer som 
ligger usjenert til med lite eller 
ingen innsyn vil i stor grad 
oppfattes som mer attraktiv av 
markedet enn i motsatt fall hvor 
det er innsyn fra omkringliggende 
bebyggelse, vei eller utearealer. 
 

kommuneplanens arealdel vil 
gjelde når det gjelder krav om 
ladeplasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall boenheter (og dermed 
studenter) er redusert ift. 
opprinnelig forslag. 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes merknader. Vises for 
øvrig til kap. 5 og 6 i 
planbeskrivelsen. 
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Skjønner at vi må legge til rette 
for studenter, men man må 
etterstrebe og finne riktig tomt 
som passer til sine byggeplaner. 
Vi har fortsatt masse områder å 
bygge på her i Bodø, så dersom 
Nord Studentsamskipnad ønsker 
å bygge høyt og stort så bør de 
finne et område som er passende 
for dette, og hvor nært 
omkringliggende bomiljø ikke 
sjeneres for mye av dette.  Dette 
kan f. eks være Hammerlia og 
Høglimyra, hvor det i dag er 
forholdsvis få hybelenheter.  
Bodø kommune og Nord 
Studentsamskipnad skal selvsagt 
ta vare på sine studenter, men de 
må også ta vare på sine trofaste 
beboere som har betalt sin skatt 
og bidratt i kommunen i mange 
år. 
 
Nord Studentsamskipnad bør 
vurdere utvikle tomta som et sted 
for de studenter som verdsetter 
og trenger ekstra ro i sitt studieliv. 
Det vil sammenfalle med resten 
av stedets ånd. Undertegnede 
har snakket med flere studenter 
som verdsetter høyt den roen de 
finner i nåværende Skavdalslia 
studenthjem ettersom dette 
studenthjemmet har forholdsvis 
få boenheter. Undertegnende 
mener at Samskipnaden også må 
ta vare på disse. De som ønsker 
å bo i mindre studentområder, 
må også få et tilbud, slik at de 
slipper å bo i store student-
maskiner hvor det naturlig nok er 
mer bråk og festing. I dag vet vi 
at f. eks psykisk helse påvirkes 
av omgivelser og ro, noen trenger 
ro mer enn andre for å kunne 
konsentrere seg. Et småskala 
studenthjem bør kunne være 
attraktiv for Nord 
Studentsamskipnad å ha i sin 
portefølje, det ville utgjøre 
mangfold, og det vil kunne være 
passende å ha etablert i et rolig 
nabolag som Skavdalslia. 

Planforslaget, spesielt revidert 
versjon, vurderes å passe inn i 
Skavdalslia-området og vil 
samtidig 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skavdalslia studentboliger, med 
utgangspunkt i beliggenhet, 
bebyggelsens utforming og 
tenkte planløsninger, vurderes å 
kunne tilby rolige omgivelser.  
  
 
 
 
  

Ranja Danielsen 
og Thomas 
Stensholm 
(Bjørnebærveien 
18) 

22.04.2021 Undertegnede er positive til at det 
er planlagt tiltak med dagens 
studentboliger, men mener disse 
tiltakene må gjøres i henhold til 
gjeldende reguleringsplan. Det er 

Planforslaget er bearbeidet 
ytterligere for å imøtekomme 
beboernes merknader. 
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i planene flere avvik ifølge 
gjeldene reguleringsplan, og 
disse vil påføre nåværende og 
fremtidige beboere i Skavdalslia 
betydelige ulemper. Den 
planlagte utbyggingen med 
avvikene som gjelder 
byggehøyde og utnyttelse av 
areal, vil gi inntrykk av å ta over 
hele Skavdalslia. De som har 
etablert seg i området, det være 
seg alt fra småbarnsfamilier til 
veletablerte pensjonister, bør få 
være forskånet fra å bo midt i en 
studentby. Skavdalslia vil, etter 
en slik utbygging, framstå som 
noe helt annet enn bebyggelsen 
beskrevet i Bodø kommunes 
reguleringsplan, og som har vært 
forutsetningen for at de 
eksisterende beboerne har valgt 
nettopp Skavdalslia. 
 
Det er planlagt å øke fra 84 til 
214 boenheter. Dette er en 
betydelig økning i nabolaget og 
vil utvilsomt medføre mye mer 
støy og biltrafikk i området. For 
vår del opplever vi i dag jevnlig 
studenter som velger 
Bjørnebærveien fremfor 
Skavdalsveien når de kjører opp 
til studentboligene. Denne 
trafikken gjør veien utrygg for 
våre barn, og etter utbyggingen 
vil denne trafikken sannsynligvis 
være tredoblet. 
 
Planlagt parkering for 
studentboligene er 
underdimensjonert. Dette 
begrunnes blant annet med at 
nåværende parkeringsbehov er 
observert høyere enn 0.18 pr 
boenhet ved dagens boliger. 
Gjennomsnittsalderen til 
universitetsstudenter i Bodø er 
økende, og vår erfaring er at flere 
studenter har behov for 
parkering/gjesteparkering enn 
tallet Norconsult har foreslått. 
Ved utleie av bolig til studenter i 
Bodø, erfarer vi at det er de 
færreste som ønsker å leie bolig 
uten mulighet for egen 
parkeringsplass. 
Parkeringssituasjonen kommer 
etter all sannsynlighet til å bli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall boenheter er redusert i 
revidert forslag. Det forventes 
ikke mer biltrafikk til og fra 
planområdet ift. dagens 
situasjon. Det vises for øvrig til 
kap. 5.2, 5.5 og 6.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.5 og 5.6. At 
parkering tenkes løst i tilknytning 
til Bjørnebærveien (som ønskes 
gjort om til privat vei) vurderes 
ikke å være problematisk, heller 
ikke med tanke på 
trafikksikkerhet, snarere motsatt. 
Det vises videre til at det er 
regulert inn areal til 
snøopplagring.  
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kaotisk, på grunn av at det vil bli 
parkert langs veien i 
Bjørnebærveien/Tranebærveien 
til sjenanse for beboere der. 
Parkering langs disse veiene vil 
også medføre ulemper for 
utrykningskjøretøy, kommunal 
snørydding, renovasjons-
tjenester, og ikke minst barn som 
har krav på å ferdes trygt i 
nabolaget sitt. 

Maria Grytvik 
Hardtvedt 
(Tranebærveien 
7) 

23.04.2021 Som beboere i Skavdalslia 
allerede har formidlet, vil planlagt 
utbygging være ugunstig på flere 
områder.  Undertegnede stiller 
seg bak samtlige punkter som 
forslagstiller har mottatt i innspill 
fra velforeningen. Undertegnede 
sitter selv i styret i Velforeningen 
og har gjort det siden 2016. Ingen 
sak har skapt mer engasjement 
blant beboerne enn denne. At 
studentene skal være en del av 
vårt nabolag og få bedre 
boforhold, stiller undertegnede 
seg absolutt bak. Men dette bør 
utformes på en mindre 
inngripende og sjenerende måte 
enn det som nå er planlagt. 
Tenker da spesielt på høyde, 
utnyttelsesgrad og antall 
boenheter. Argumenter er 
allerede beskrevet i skriv tilsendt 
forslagstiller. I et ellers rolig og 
barnevennlig område vil også økt 
trafikk være svært inngripende og 
risikofylt. Ber om at omfanget av 
utbyggingen vurderes på nytt, og 
samtidig utfører en konsekvens-
utredning. Ønsket er å bevare det 
gode nabolaget og fellesskapet 
med studentene, uten at det 
utsetter beboere i Skavdalslia for 
risiko, belastning eller mistrivsel. 

Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes merknader. Det er 
ikke gjort konsekvensutredning 
iht. forskrift om 
konsekvensutredninger, men 
planforslagets virkninger er gjort 
rede for i kap 6 (jf. 
planbeskrivelsen). 

Anne Marie 
Strømhaug 
(Tyttebærveien 
23) 

23.04.2021 Undertegnede bygget hus og 
flyttet i Skavdalslia i 1979/80 og 
bor i området fremdeles i likhet 
med mange av de som flyttet til 
Skavdalslia samtidig. 
Undertegnede bor i et særlig 
attraktivt boligområde der det er 
relativt god plass mellom husene, 
storslått utsikt for mange, gode 
solforhold og et rolig og trygt 
bomiljø. Området er godt regulert 
og naboene er i liten grad til 
sjenanse for hverandre med 

- 
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tanke på innsyn i hverandres hus 
og hager. Studentboligene har 
hele tiden vært en naturlig og 
integrert del av boligområdet. 
Bygningene er fint tilpasset den 
øvrige bebyggelsen med et 
passe antall beboere. 
 
Planene for nye studentboliger i 
Skavdalslia vil ødelegge for de 
gode boforholdene man har. 
Mange vil bli rammet særlig hardt 
med tanke på tap av utsikt, 
innsyn fra de mange boenhetene, 
stor trafikk, støy og uro. Hele 
boligområdet vil bli berørt ved at 
befolkningstettheten tredobles på 
et lite område og ved at 
bygningsmassen er så til de 
grader i disharmoni med øvrig 
bebyggelse. 
 
Skavdalslia velforening har sendt 
uttalelse ang planene for 
byggingen og undertegnede 
støtter alle punktene fullt ut og 
gjentar dem derfor ikke her. 
 
Undertegnede håper inderlig at 
det blir tatt hensyn til 
innsigelsene fra beborene som 
bor i Skavdalslia ved at planene 
endres slik at de er i tråd med 
gjeldende reguleringsplan og 
ivaretar vårt fine boligområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes innspill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes innspill. 
 
 
 
 

Marvin 
Johansen 
(Bjørnebærveien 
13) 

23.04.2021 Det foreslåtte 
utbyggingsprosjektet bryter med 
en rekke av reg.best. og 
intensjonen for regulerings-
området Skavdalslia. 
• Utnyttelsesgraden er 0,3 og 
foreslås endret til 0,55. 
• Byggehøyden er reg. til 2 etg. 
Nå foreslås inntil 3 etg. 
• Økt trafikk med forslag til 40 
p.plasser og dermed økt 
støyforurensning og 
luftforurensning.  
• Studentantallet vil øke med 154 
%. Dvs. fra 84 til 214. 
• Ballplassen som vi har arbeidet 
dugnad på i alle år foreslås nå 
flyttet nærmere eks. boliger i 
Tranebærveien og dermed 
påfører disse økt støy på 
kveldstid. Redusert bokvalitet. 
• Her foreslås også tilrettelagt for 
leiligheter. Det vil derfor bli små 

Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes innspill. Det vises for 
øvrig til kap. 5 og 6 i 
planbeskrivelsen.  
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barn i området. Nærlekeplass og 
miljø for disse mangler i 
prosjektet. 
• Utsikt, skygge og innsyn til eks. 
bebyggelse blir frarøvet/påført en 
rekke eks.boliger. 
• Ny foreslått boligmasse vil 
framkomme som et fremmed 
element i et eks. eneboligmiljø. 
 
For ca. 6 år siden ble det lagt nytt 
Decra tak, nye luftehatter, nye 
takrenner og nedkast på samtlige 
bygg. Byggene er delvis godt 
malt utvendig. Det disse byggene 
trenger er en renovering 
/oppdatering innvendig. De vil da 
være gode botilbud i flere tiår. 
 
 
 
 
 
 
 
Utbyggingsområdet består av 
myr som flere steder er over 5 m 
dyp. Samtlige studentbygg er 
søylefundamentert til fjell med 
støpt drager på topp som 
byggene er anlagt på. 
De nærmeste eneboligene i 
nordvest er bygd i ytterkant av 
myra og er ikke søyle-
fundamentert. Ved gravearbeider 
i myra vil grunnvannsstanden 
sannsynlig bli endret med 
påfølgende setningsproblematikk 
for eneboligene. Grunnen ved 
studentboligene har gjennom år 
satt seg. Dette har medført at 
yttertrappene flere ganger har fått 
nye trinn for å få kontakt med 
bakken. Avløpstraseene har flere 
ganger vært oppgravd p.g.a. 
setninger i traseene og 
manglende avrenning. 
 
Skavdalslia har egen trykksone 
hvor vannet kommer fra 
hovedledning i Mesiosveien med 
turtallsstyrt trykkøkningsanlegg. 
Vannledningen er på 150 mm, 
dvs. den kan levere 18 l/sek. med 
en vannhastighet på 1 m/sek. 
(ved større hastighet oppstår 
normal forurensning fra 
rørvegger) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ulike årsaker til en har 
valgt å sanere eksisterende 
bebyggelse. Bl.a. ønske om å 
kunne trekke bebyggelsen lengre 
unna tilstøtende boliger samt 
legge til rette for andre 
planløsninger for å sikre 
optimalisering av arealbruken. 
Videre er det vanskelig å oppfylle 
dagens tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostander. En 
ønsker også å legge til rette for 
løsninger og materialer som mer 
miljøvennlige enn dagens. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er tatt inn i bestemmelsene 
at det skal foreligge godkjent 
overordnet VA-plan ifm. 
rammesøknaden, samt godkjent 
detaljert VA-plan ifm. søknad om 
igangsettingstillatelse. Videre er 
det krav om at dokumentasjon på 
tilstrekkelig brannvannkapasitet 
skal foreligge ved søknad om 
igangsettingstillatelse.  
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Slokkevann til en slik 
bygningsmasse vil en anta har et 
behov opp mot 50 l/sek. Dette 
bør tidlig avklares. Ved 
strømbrudd til pumpene i 
Mesiosveien vil Skavdalslia være 
uten vann. 
 
Det eksisterer ikke arealknapphet 
for slik bebyggelse på Mørkved. 
Hammerlia har allerede et 
etablert studentmiljø. Prosjektet 
bør flyttes dit da det ligger vel til 
rette for dette. 
 
De fleste som bor i Skavdalslia 
har bodd i området siden 1980. 
En har et godt bomiljø og ønsker 
å beholde dette. En føler 
utrygghet med at kommunen 
tillater at store utbyggere bare 
kan starte planleggings prosesser 
med så store konsekvenser som 
dette vil få for beboerne i 
Skavdalslia. Undertegnede sier 
NEI til foreslått utbygging, men 
JA til rehabilitering av eks. 
studentboliger og fortsatt godt 
bomiljø. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det er et stort behov for økt 
bygging av studentboliger. Det er 
igangsatt mulighetsstudie for 
Hammarlia som vil åpne for 
andre typer bebyggelse. 
 
 
Det vises til kommentarer 
ovenfor. 

Fridtjof 
Johansen 
(Tranebærveien 
6) 

23.04.2021 Undertegnede har bodd i egen 
bygd bolig i Skavdalslia siden 
1980, og vil på det sterkeste 
protester mot og fraråde de 
planer som er skisser i forslag til 
reguleringsplan for planområdet. 
Undertegnede slutter seg helt og 
fullt til de innspill og protester 
som er kommet fra Skavdalslia 
Velforeningsamt opprop fra 
beboerne i området. Nord 
Studentsamskipnad har kalt 
prosjektet for «Nabolaget». En 
vet ikke hvem tiltakshaver prøver 
å tekkes med et slikt navnevalg. 
Politikerne som skal behandle 
planen eller naboene til dette 
prosjektet? 
 
Någjeldende plan for Skavdalslia, 
er en helhetlig plan som skal 
ivareta følgende hensyn: 
• Veier og bebyggelse er lagt slik 
at de i størst mulig grad faller inn 
i terrenget som grenser 
mot marka. Da undertegnede 
bygde i området, var det 
nærmest umulig å få hevet 
grunnmurshøydene for 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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eventuelt å lette adkomst og sikre 
fall fra huset. Dette for å ivareta 
intensjonene i planen. 
• Reguleringsplanen la vekt på 
mest mulig å skille biltrafikk fra 
gående. 
• Denne planen har i stor grad 
vist seg å være vellykket. 
 
Det er uforståelig at det nå 
legges opp til en plan som 
omfatter en liten del av helheten 
og som bryter med alle 
intensjonene i den eksisterende 
planen. Den foreslåtte planen vil 
totalt endre de trafikale 
forholdene og være til sjenanse 
for en betydelig del av 
eksisterende bebyggelse og 
beboere her. 
 
Undertegnede har ingen tro på at 
studenter og deres besøkende 
ikke genererer biltrafikk på lik 
linje med andre beboere. Om 
sommeren er det vel også vanlig 
å drive korttidsutleie til turister. Er 
det vurdert hvilken trafikk dette 
eventuelt vil skape. 
 
Hittil har barn kunne ferdes i et 
relativt trygt bomiljø. Planen vil 
endre dette betydelig, særlig på 
grunn av trafikkøkningen og 
gateparkering. 
 
Jeg tror ikke utbygger og 
konsulent har kjennskap til de 
betydelige snømengdene som 
kan komme her og problemer 
med å deponere snøen. 
 
Med tanke på prosjektet i 
Mørkvedlia, ser det ut til at Nord 
Studentsamskipnad ønsker å 
bygge de høyeste husene på de 
høyeste åsene i terrenget, i et 
byområde som ellers er basert på 
lavhus bebyggelse. 
 
Undertegnede blir overrasket 
dersom eksisterende infrastruktur 
har kapasitet til å ta unna for en 
slik økning i antall beboere som 
det her legges opp til. 
Undertegnede stoler heller ikke 
på at Bodø kommune har full 
oversikt over rør-systemene i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget er ytterligere 
bearbeidet for å imøtekomme 
beboernes merknader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.6 o g 6.5 i 
planbeskrivelsen. En kjenner ikke 
til at det drives korttidsutleie til 
turister i planområdet. Dette vil 
for øvrig være i strid med planlagt 
arealformål.    
 
 
 
Det vises til kap. 5.6 og 6.5 i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
Det er avsatt areal til 
snøopplagring i planområdet. 
 
 
 
 
Byggehøydene vil, i revidert 
forslag, være i tråd med 
gjeldende regulerings- og 
bebyggelsesplan.  
 
 
 
 
Det vises til kap. 5.8 og 6.6 i 
planbeskrivelsen. 
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feltet. En del episoder kan tyde 
på at slik oversikt mangler. 
Dersom eksisterende 
studentboliger trenger 
oppgradering, bør Nord 
Studentsamskipnad søke å løse 
dette på best mulig måte innenfor 
gjeldende reguleringsplan, i 
harmoni med eksisterende 
bebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


