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Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for 
studentboliger i Skavdalslia 

Leder Byutvikling har etter delegering, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegeringsreglement, 
behandlet denne sak og fattet slikt vedtak: 
 

Vedtak 

Forslag til reguleringsplan for Skavdalslia Studenboliger, Mørkved legges ut på offentlig ettersyn 
og sendes på høring. Planforslaget er vist på plankart med planID 2021001, datert 17.11.2021 
med tilhørende bestemmelser datert 20.12.2021 og planbeskrivelse datert 20.12.2021 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10.  
 
Reguleringsplan med planID 2402 og bebyggelsesplan med planID 2402_101 skal delvis 
oppheves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammendrag 

Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens studentboliger er utdaterte og at det er behov for bygge 
nye.  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 9.2.2021. Oppstart av planarbeidet ble varslet til berørte parter i 
brev av 16.3.2021 og kunngjort i Avisa Nordland 18.3.2021. Oppstart ble også varslet på 
hjemmesiden til Bodø kommune. Det kom inn 36 innspill til planoppstart. 
 
Det ble avholdt digitalt folkemøte den 12.4.2021.  
 
Planforslaget legger til rette for å rive eksisterende studentboliger og å bygge nye. På bakgrunn av 
innspill fra folkemøte og innspill til oppstart er planforslaget nedskalert i forhold til rammene som 
ble gitt i oppstartsmøte.  
 
Det legges til rette for 151 boliger fordelt på 133 hybler og 18 leiligheter. På bakgrunn av at 
studentboliger ikke er beregnet for varig opphold er det ikke lagt til rette for privat 
uteoppholdsareal, men at uteoppholdsarealkravet skal løses som innenfor felles uteoppholdsareal.  
 
Studentboligene ligger i gåavstand til nødvendige daglige gjøremål. Det legges derfor til rette for å 
redusere parkeringsplasser i forhold til det som er krav i gjeldende kommuneplanens arealdel 
(KPA). Det legges til rette for totalt 36 parkeringsplasser.  
 
Bebyggelsen planlegges som småhus satt sammen i rekke. For å skape et variert utrykk skal 
takformen på de forskjellige husene variere. Alle husene skal ha saltak. Bebyggelsen utføres med 
trekledning som hovedmateriale og med forskjellig farge på husene. Det er lagt vekt på at de nye 
studentboligene skal fremstå som et helhetlig, men samtidig variert anlegg. Maks tillatt mønehøyde 
er 101,7 moh. 
 
Eksisterende ball- og lekeplass skal reetableres slik det er i dag, men flyttes noe. Dette skal være 
tilgjengelig gjennom anleggsfasen og reetablering skal ta så kort tid som mulig. 
 
I planen er felles uteopphold prioritert fremfor parkering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 

Hensikten med planen 

Planen skal legge til rette for rivning av de eksisterende studentboligene og bygging av nye 
studentboliger med tilhørende utearealer. Planen legger også til rette for flytting av eksisterende 
ballplass og lekeplass. 
 
Planen skal også gi rammer slik at ny bebyggelse tilpasser seg stedets karakter og ikke forringer 
kvaliteter til eksisterende boliger i området.  
 

Bakgrunn 

Grunnet alderen på nåværende studentboliger i Skavdalslia ser Nord Studentskipnad behovet for å 
rive de eksisterende studentboligene og bygge nye studentboliger. På grunn av underdekning av 
studentboliger er det samtidig behov for å bygge flere studentboliger enn det som er i Skavdalslia i 
dag.  
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) har gjennomført en studentboligundersøkelse i 2020. i 
undersøkelsen fremgår det at dekningsgraden i Bodø er på ca. 21%. Dette betyr at Nord 
Studentskipnad huset ca. 1168 av 5573 studenter i 2020.  

Planprosess og medvirkning 

Det ble avholdt oppstartsmøte den 9.2.2021. Oppstart av planarbeidet ble varslet av brev til 
berørte parter den 16.3.2021. Planoppstart ble annonsert i avisa Nordland den 18.3.2021. 
Samtidig ble oppstart publisert på hjemmesidene til Bodø kommune.  
 
Planarbeidet følger de krav som er gitt av plan- og bygningsloven. I forbindelse med planoppstart 
ble det avholdt digitalt folkemøte den 12.4.2021. Møte ble avholdt på teams og det var mange 
deltakere på møte. Det ble uttrykt sterk bekymring blant beboere på tema som volum, omfang, 
trafikkforhold, grunnforhold og eksisterende ball- og lekeplass. Bakgrunnsmaterialet for folkemøte 
var volumskisser fra oppstartsmøte.  
 
Det kom inn totalt 36 innspill til planoppstart. Innspillene er oppsummert og kommentert i eget 
vedlegg.  
 

Planforslagets plassering 

Planområdet ligger i Skavdalslia, om lag 450 meter fra Nord Universitet i luftlinje (figur 1). 
Planområdet ligger også i gåavstand til Mørkved bydelssenter, Mørkvedlia, kollektivholdeplass og 
Bodømarka. Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger.  
 



 
Figur 1: Figuren viser planområdets plassering. Planområdet er angitt med blå sirkel. 

 
 

Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel er det området avsatt til bebyggelse og anlegg.  
 
Parkeringskravet for planområdet er som følger: 
- Boliger under 25 kvm – 0,3 parkeringsplasser per boenhet 
- Boliger mellom 25 - 50 kvm – 0,8 parkeringsplasser per boenhet 
- Boliger over 50 kvm – 1,2 parkeringsplasser per boenhet.  
 
Krav for uteoppholdsareal er som følger: 
- 15 kvm. for boliger med bruksareal under 50 kvm (5 kvm. privat).  
- 30 kvm. for boliger med bruksareal over 50 kvm (5 kvm. privat). 
 

Kommunedelplan for grønnstruktur 

I kommunedelplan for grønnstruktur (grønn plakat), vedtatt 14.9.2017 er ballplassen avsatt til 
grøntområder tilknyttet institusjoner/arbeidsplasser. Områder som er regulert til friområde i 
gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan er avsatt til «parker, natur og friluftsområder» i 
kommunedelplanen.  
 



Gjeldende reguleringsplaner  

Deler av planområdet er regulert til boligformål i reguleringsplan for Skavdalslia, planID 2402, 
vedtatt 19.10.1977. 
 
Tilstøtende trafikkarealer er regulert til følgende formål: vei, gangvei og felles avkjørsel. Områder 
for ballplass og lekeplass er regulert til felles leke og aktivitetsområde. Resterende ubebygde 
arealer mot øst og sør er regulert offentlig friområde.  
 
Bebyggelsesplanen (planID 2402_101) for området er en ytterligere detaljering av 
reguleringsplanen. Arealformålene, samt overordnede rammer i reguleringsplan er videreført i 
bebyggelsesplan. Bebyggelsesplanen ble vedtatt 8.3.1978. 
 

Planforslag 

Ramme ved oppstart 

Ved planoppstart ble det presentert tre H-formede kvartaler/bygningsvolumer bestående av 21 hus 
i rekke (vestre del av tomten). Og et leilighetsbygg/rekkehus (østre del av tomten). De H formede 
kvartalene var planlagt med en del på tre etasjer med maks høyde på 106,75 moh. (delen mot 
øst), figur 2. Det var planlagt totalt 214 boenheter.  
 

 
Figur 2: Figuren viser illustrasjon av ramme gitt i oppstartsmøte. 

 
I oppstartsmøte var rammene for BYA% satt til 55% ekskludert parkering  
 
Intensjonen i planen har hele veien vært å legge vekt på og tilpasse volumene til den 
omkringliggende bebyggelsen. I forhold til det som ble presentert ved oppstart (figur 3) er 
planforslaget omarbeidet og redusert. Dette med bakgrunn i innspill som er kommet inn ved 
planoppstart, samt i folkemøte som ble avholdt i forbindelse med oppstart av planarbeidet.  
 



 
Figur 3: Figuren viser volumer innenfor ramme ved oppstart i oransje og volumer i planforslaget. 

 
 
 
 

Planleveranse 

Planområdet reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 
- Boligbebyggelse 
- Uteoppholdsareal 
- Lekeplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg 
- Fortau 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg 
- Annen veggrunn grøntareal 
- Kollektivholdeplass 
- Parkeringsplasser 
 
Grønnstruktur 
- Friområde 
 
Figur 4 viser forslag til plankart. Figur 5 viser illustrasjonsplan. 
 
 



 
Figur 4: Figuren viser forslag til plankart. 

 

 
Figur 5: Figuren viser illustrasjonsplan. Planen tar utgangspunkt i forslag til plankart. 

 



Boligbebyggelse 

Bebyggelsen er planlagt i to H-formede kvartaler bestående av 18 hus satt sammen i rekke (vestre 
del av planområdet) samt et leilighetsbygg/rekkehus (østre del av planområdet). Bebyggelsen på 
vestre del er planlagt oppført i 2 etasjer. Høyeste mønehøyde er 101,7 moh. Dette er hjemlet i 
bestemmelser til planen. Dagens studentboliger har mønehøyde på ca. 99.5 moh. (figur 6). Det er 
planlagt 151 boenheter fordelt på 133 hybler og 18 leiligheter. Bestemmelsene regulerer maks 
antall boenheter i tråd med planbeskrivelsen og intensjonen i planen. Leilighetsbygget tenkes ført 
opp i tre etasjer sett fra Tranebærveien. Det er vurdert at terrenget tillater dette uten at det går på 
bekostning av lys- og solforhold til omkringliggende bebyggelse. Mønehøyde på leilighetsbygget vil 
ikke overstige mønehøyden til rekkehusene (figur 7). Det legges opp til maks %BYA på 46%. Figur 
8 viser snitt fra Tranebærveien. 
 

 
Figur 6: Figuren viser snitt fra Skavdalsveien 

 
 

 
Figur 7: Snitt sett fra Bjørnebærveien.  

 



 
Figur 8: Snitt sett fra Tranebærveien. 

 
Ved utforming av bebyggelsen er det tatt utgangspunkt i eksisterende bebyggelse i området. 
Bebyggelsen er derfor utformet som flere saltakshus som er satt sammen i rekke.  
 
Det legges opp til saltak med varierte vinkler. For å skape ytterligere variasjon er husene planlagt i 
forskjellige farger. Det planlegges å benytte tre som hovedmateriale på fasadene. Dette 
formuttrykket er fastsatt gjennom bestemmelsene. Det er lagt vekt på at de nye studentboligene 
skal framstå som et helhetlig, men samtidig variert anlegg.  
 
Innenfor formålet legges det også til rette for parkering, gjennomkjøring og renovasjon. Veien 
tenkes privat, og skal utformes med minimumsbredde på 3,5 meter. Etter avtale med Iris plasseres 
renovasjon i nord-østre del av planområdet. Det er planlegges for parkeringsplasser innenfor 
formålet. 

Uteoppholdsareal 

Felles ute- og oppholdsareal er vist på plankartet under arealformål BUT1 og BUT2. Det er ikke 
planlagt privat uteoppholdsareal i tilknytting til studentboligene. Begrunnelse for dette er at 
studentboliger ikke er ment for varig opphold. Det er derfor prioritert å legge til rette for gode felles 
uteoppholdsareal. Planforslaget med maks antall boenheter (151) og foreløpige leilighetsstørrelser 
utløser krav om til sammen 1780 m2 felles uteoppholdsareal.  
 
Det er gjort forskjellige vurderinger på hvordan uteoppholdsareal skal løses i planen. Etter dialog 
og arbeidsmøter mellom Bodø kommune og planlegger er det regulert inn felles uteoppholdsareal i 
plankartet, fremfor at dette kun skal sikres gjennom bestemmelser. Byutvikling har argumentert for 
at dette er viktig slik at intensjonene i planen følges. Byutvikling ønsker å sikre at kvalitetskravene 
til uteoppholdsareal som er satt i kommuneplanens arealdel skal være sikret gjennom plankartet 
og ikke at det bare legges til rette for tilstrekkelig areal gjennom bestemmelsene.  

Ball- og lekeplass 

Den eksisterende ballplassen og eksisterende lekeplass er videreført i planen, men med ny 
plassering. Dette er vist i plankartet med arealformål f_BLK 1 og f_BLK 2. Eksisterende ball- og 
lekeplass skal være tilgjengelig under utbygging av området. Det er satt krav i bestemmelsene at 
det skal legges opp til at flytting og reetablering av ball- og lekeplass skal ta kortest mulig tid.  



Kjørevei 

Kjørevei videreføres slik den er i dag.  

Fortau 

Det innregulerte fortauet langs vest- og nordsiden av studentboligene er videreført fra 
bebyggelsesplanen. For å sikre opparbeiding av fortauet er det tatt med i rekkefølgekrav i 
bestemmelsene at fortauet skal være opparbeidet før bebyggelse tas i bruk. 

Annen veggrunn 

Annen veggrunn – teknisk anlegg skal benyttes til grøfter, fyllinger, plassering av lysmaster o.l. 
Annen veggrunn – grøntareal skal benyttes til snøopplagring i tilknytting til område benevnt B i 
planen. Området sås med gress.  

Kollektivholdeplass 

Arealformålet med kollektivholdeplass videreføres som i dagens situasjon. 

Parkering 

I tillegg til parkering innenfor boligformål legges det også til rette for parkering helt sør i 
planområdet.  
 
Planområdet ligger i gåavstand til universitetet, kollektivholdeplass, Mørkved bydelssenter og 
Mørkvedlia. Det er derfor vurdert at parkeringskravet kan reduseres. Kommuneplanens arealdel gir 
også rom for å prioritere felles uteoppholdsareal fremfor parkering dersom det må gjøres 
prioriteringer. I planen legges det derfor til rette for 0,13 parkering per hybel og 1 plass per leilighet. 
Totalt gir dette 36 parkeringsplasser. I henhold til KPA er det krav om 62 parkeringsplasser.  
 
Antall sykkelparkeringer vil være i tråd med KPA med en sykkelparkering per hybel og to per 
leilighet. 
 
Øvrige parkeringsbestemmelser i KPA skal være gjeldende for planområdet, herunder krav til 
ladeplasser og HC-plasser.  

Friområde 

Friområdet langs Tranebærveien videreføres. Eksisterende sti mellom studentboliger skal 
videreføres, men traséen legges noe om.  

Sol- Skyggeforhold 

Figur 9 viser sol- og skyggediagram for gitte tidspunkter gjennom året. Tiltaket vil ikke kaste 
skygge over omkringliggende bebyggelse. Det vil heller ikke gi reduserte lysforhold i forhold til 
omkringliggende bebyggelse.  
 



 
Figur 9: Figuren viser sol- og skyggediagram. 

 
 
  

Vurderinger 

Planforslaget er redusert i volum og antall studentboliger i forhold til rammene som ble gitt i 
oppstartsmøtet. Bakgrunnen for at planforslaget er redusert er at naboer utrykte sterk bekymring i 
forhold til de rammene som ble gitt i oppstartsmøtet.  
 
Felles uteoppholdsareal er regulert inn i planen for å sikre at intensjonen til planen følges.  
 



Økonomiske og administrative konsekvenser  

Planlagt fortau fortau planlegges overtatt av Bodø kommune for drift og vedlikehold.  
 

Folkehelseplan og FN’s bærekraftsmål 

Tiltaket legger til rette for gode studentboliger for studenter ved Nord universitet. Planområdet 
ligger nærme universitetet, Mørkved bydelssenter, kollektivholdeplass, Mørkvedlia og Bodømarka 
og behovet for bil der derfor redusert og tiltaket legger til rette for at studenter skal bruke sykkel, 
gange og kollektiv til reiser. 
 
Alle daglige gjøremål ligger innenfor gå/sykkelavstand fra studentboligene. Behovet for bil er 
dermed redusert for beboere i studentboligene. Studentboligene ligger også i umiddelbar nærhet til 
Bodømarka og treningsfasiliteter i Mørkvedlia.  
 

Konklusjon  

Planforslaget er vurdert å være i tråd med overordnet arealplan.  
 
Planforslaget er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger, og det er vurdert at tiltaket ikke 
faller inn under forskriften.  
 
Planforslaget legger til rette for et godt bomiljø for studentene som skal bo i studentboligene. 
Samtidig er bekymringer som er kommet fra naboer i forbindelse med folkemøte og høring av 
oppstartsvarsel vurdert å være godt ivaretatt.  
 
Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
 
 
 
 
 
 

 Annelise Bolland  
 Leder Byutvikling  
   
   

Saksbehandler: Stian Aase  
 
 

Trykte vedlegg: 

1 Forslag til plankart 
2 Planbestemmelser Skavdalslia studentboliger.pdf 
3 Planbeskrivelse Skavdalslia studentboliger.pdf 
4 Situasjonsplan.pdf 
5 Sol-skyggediagrammer 
6 Terrengsnitt 1 fra Bjørnebærveien 
7 Terrengsnitt 2 mellom studentboligene - snitt gjennom Skavdals- og 

Bjørnebærveien 
8 Terrengsnitt 3 fra Skavdalsveien 
9 Terrengsnitt 4 fra Tranebærveien 
10 Vedlegg til planbeskrivelsen_innspill med kommentarer 

 
 



 

Bærekraftsmål 
 
 

 

Tiltaket legger til rette for gode studentboliger for studenter ved Nord universitet. Tiltaket 
ligger nærme universitetet, Mørkved bydelssenter, kollektivholdeplass, Mørkvedlia og 
bymarka og behovet for bil der derfor redusert.  
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