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 Planinitiativ detaljregulering Junkerveien 

1. Generell informasjon 

På vegne av T. Kolstad Eiendom AS fremmes et planinitiativ i forbindelse med ønske om oppstart av 
planarbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gnr. 38 bnr. 302 mfl., Junkerveien, Rønvik. 
Lokalisering av området fremgår av Figur 1 og Figur 2. 

Planinitiativet er utarbeidet med bakgrunn i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven av 08.12.17. 
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Figur 1- Lokalisering av planområdet, blåmarkert område. Kilde Norconsult AS, bakgrunnskart Bodø Kommune. 

 

Figur 2 - Lokalisering av planområdet. Kilde Norconsult AS, bakgrunnskart: Google Earth. 

2. Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan for området som, i tillegg til eksisterende 
bebyggelse, skal hjemle bygging av to leilighetsbygg i østlig ende av planområdet med tilhørende parkering 
og uteoppholdsareal. 
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3. Planområdet og virkninger utenfor planområdet 

Forslagsstiller har ervervet gnr. 38 bnr. 302 med påstående bygg. På eiendommen er det i dag fire 
sørvendte terrasserte leilighetsbygg. De tre vestligste består av otte boenheter pr bygg og den østligste av 
seks boenheter, totalt tretti boenheter. Disse er i prosess med restauring og oppgradering. Figur 3 til Figur 6 
viser disse og forslag til planavgrensning i 2D og 3D fra ulike ståsted og med forskjellig bakgrunn. 
Planområdet er ca. 13 daa og omfatter hele eller deler av følgende gnr./bnr.: 38/3, 38/773, del av 
Junkerveien, og 38/302. 

 

Figur 3 - Forslag til planavgrensning. Illustrasjon Norconsult AS. 

 

Figur 4 - Planområdet. Kilde Norconsult AS, bakgrunnskart: www.kommunekart.com. 
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Figur 5 - Forslag til planavgrensning. Forslag til planområde. Kilde Norconsult AS, bakgrunnskart: Google Earth. 

 

Figur 6 - Forslag til planavgrensning. Forslag til planområde. Kilde Norconsult AS, bakgrunnskart: Google Earth. 

Planområdet ligger landlig til med umiddelbar nærhet til Rønvikjordene og en skogkledd ås i bakkant mot 
nord. Det er et eksisterende leilighetsbygg rett i vest og boligfelt med rekkehus/eneboliger i øst. I sør går 
Junkerveien som er en av hovedatkomstene til utfartsområdet ved Maskinisten.  

En reguleringsplan for området vil bidra til at området går over fra å være uregulert til regulert og vil dermed 
sikre at utearealer og parkering til eksisterende boliger blir i henhold til dagens krav. 
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Virkninger av planen: 

Planen bidrar til fortetning i et eksisterende boligområde. Det vil representerer noe annet enn de mange 
sentrumsleilighetene som har vært bygd/bygd i senere tid, med nærhet til marka. Området vil få en generell 
standardheving med tilrettelagte felles uteoppholdsareal og parkeringsfasiliteter.  

Planen kan medføre økte inntekter for Bodø kommune i form av skatter og avgifter. 

Naturvern/naturmangfold: Ja/Nei Merknad: 
Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder eller deres 
nærområde (jf. forskr. § 1- b, f og h) 

Nei  

Berører planen villreinens leveområde eller influensområde (jf. forskr. § 1- b, f og h) Nei  

Berører planen naturtyper registrert som Svært viktig (A) eller Viktig (B) i 
Naturbase (jf. forskr. § 1- f og h) 

Nei  

Berører planen arter som er truet eller sårbare jf. Norsk rødliste for arter (jf. 
forskr. § 1- f og h) 

Nei  

Medfører planen inngrep i verna vassdrag (jf. forskr. § 1h)? Nei  

Medfører planen inngrep i byggeforbudssone langs vassdrag (jf. forskr. § 1- h) Nei  

Friluftsliv Ja/Nei Merknad: 
Berører planen sikra friluftsområde eller andre friluftsområder av nasjonal eller 
regional verdi (jf. forskr. § 1- b og h)? 

Nei  

Berører planen friluftsområder/grønnstruktur av betydning for nærmiljø eller 
nær barnehage/skole (jf. forskr. § 1- b og h)? 

Nei  

Medfører planen redusert adkomst til vassdrag eller redusert framkommelighet (jf. 
forskr. § 1- b og h)? 

Nei  

Barn- og unges interesser: Ja/Nei Merknad: 
Medfører planen omdisponering av områder regulert til 
friområde/lekeplass/fellesområde (jf. forskr. § 1- h)? 

Nei  

Medfører planen omdisponering av uregulerte områder som er egna for eller brukes til 
lek/friluftsliv (jf. forskr. § 1- h)? 

Nei  

Støy: Ja/Nei Merknad: 
Vil planområdet være utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri el. (jf. forskr. § 
1- e)? 

Ja En støyutredning er vedlagt. 

Innebærer planforslaget etablering av støyende virksomhet (jf. forskr. § 1- b, f og 
h)? 

Nei  

Forurensning: Ja/Nei Merknad: 
Berører planforslaget områder med forurenset grunn (jf. forskr. § 1- e)? Nei  

Innebærer planforslaget ny forurensende virksomhet (jf. forskr. § 1- b, f og h)? Nei  

Vil planforslaget berøre områder for drikkevannsforsyning og nedslagsfelt for 
denne (jf. forskr. § 1- b, f og h)? 

Nei  

Samfunnssikkerhet og beredskap Ja/Nei Merknad: 
Vil planen medføre utbygging i område utsatt for ras og skred (jf. forskr. § 1- i)? Nei  

Vil planen medføre utbygging i område utsatt for flom/ flomskader eller 
avrenning av overvann (jf. forskr. § 1i)? 

Nei  

Vil planforslaget kunne medføre økt fare for ras og skred eller utglidninger av 
masse (jf. forskr. § 1- i)? 

Nei  

Vil planforslaget kunne medføre økt flomfare/skade av avrenning av overvann 
(jf. forskr. § 1- i)? 

Nei  

Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas i planen, bl.a. gjennom å forebygge 
risiko og sårbarhet (jf. forskr. § 1i)? 

Ja Ivaretas i ROS analyse 

 

Det er ikke avdekket at det finnes kjente kulturminner i området. 
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4. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Figur 7 viser foreløpig situasjons- og utomhusplan som grunnlag for planlagt regulering. Situasjonsplanen 
følger også som vedlegg i større format. Det er utarbeidet støyrapport som grunnlag for planarbeidet. 
Foreløpig skisse av utearealene med tilhørende støyskjermer er planlagt ut fra støyrapporten. Figur 8 viser 
oppriss langs Junkerveien. 

 

Figur 7 - Foreløpig situasjonsplan som viser eksisterende - og ny bebyggelse i planområdet samt planlagt parkering og 
uteoppholdsareal. Illustrasjon Norconsult AS 

 

Figur 8 - Oppriss langs Junkerveien. Illustrasjon Norconsult AS 
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Det planlegges et nytt leilighetsbygg med 8 leiligheter i forkant av eksisterende terrassebygg i øst og et 
større leilighetsbygg med 22 boenheter rett øst for nevnte terrassebygg. Over halvparten av leilighetene 
planlegges med bruksareal over 50 m2. Totalt antall boenheter innenfor foreslått planområde vil være 60 
enheter, 30 nye og 30 eksisterende. 

Området ligger innenfor sone B krav til parkering og uteoppholdsareal i henhold til KPA 2022. 

 

Figur 9 - Krav til parkering for bolig i sone B (gulmarkert område), jf. kommuneplanens arealdel 2022. 

Prosjektets krav til parkering med bakgrunn i KPA 2022 sine krav: 

 30 eksisterende boenheter > 50 m2 => 30 *1 = 30 p-plasser 
 18 nye boenheter >50 m2 => 10 *1 = 18 p-plasser  
 12 nye boenheter < 50 m2= 14*1 =12 p-plasser 

Prosjektet har krav til 30 p-plasser for eksisterende boenheter og 30 p-plasser for de nye enhetene, totalt 60 
p-plasser. Kravet til parkering for de nye enhetene løses delvis i et p-anlegg under/i planlagt leilighetsbygg 
og gjennom bildeling. Det er planlagt 4 bildelingsplasser som skal dekke behovet for 20 boenheter. 1 av 
bildelingsplassene er i parkeringshus og 3 i carport. Parkering under tak/i carport er planlagt som en del av 
støyskjerm mot Junkerveien på østsiden av tomta. På østsiden er også planlagt parkering for servicebiler og 
lignende. Parkering for eksisterende boliger løses på terreng slik som i dag, men hovedsakelig på vestsiden 
av tomta, hvor det er planlagt 30 plasser. 

 

Figur 10 - Krav til sykkelparkering for bolig i sone B (gulmarkert område), jf. kommuneplanens arealdel 2022. 
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Det er lagt stor vekt på sykkelparkering i prosjektet. I 1. etasje i nybygg 2 er det plass til 50 sykler. Kravet på 
2 sykkelplasser pr. boenhet, totalt 120 for både eksisterende og nye boenheter, innfris med 70 sykkelplasser 
på uteområdet. Utvendige sykkelplasser er planlagt under tak og som en del av støyskjermen langs 
Junkerveien. 

 

Figur 11 - Nybygg 2, ny adkomst på venstre side. Sykkelparkering inne i 1. etasje er synlig på høyre side. Illustrasjon 
Norconsult AS 

 

Figur 12 - Krav til uteoppholdsareal i sone B, jf. kommuneplanens arealdel 2022. 

Prosjektets krav til uteoppholdsareal med bakgrunn i KPA 2022 sine krav: 

 Alle boenhetene, nye som gamle, vil få uteoppholdsareal på terrasse/balkong. 
 Nye boenheter i nybygg 1 og i 1. – 4. etasje i nybygg 2 vil ha privat uteareal i form av privat 

terrasse/balkong. 
 Nye boenheter i 5. etasje i nybygg 5 vil ha felles uteareal på takterrasse. 
 30 eksiterende boenheter >50 m2 => 20 m2/boenhet *30 boenheter= 600 m2 
 18 nye boenheter >50 m2 => 20 m2/boenhet *18 boenheter= 360 m2 
 12 nye boenheter < 50 m2 => 20 m2/boenhet *12 boenheter= 240 m2 
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Totalt generer de nye boenheten behov for 600 m2 med felles uteoppholdsareal, mens eksisterende enheter 
har krav på 600 m2. Dvs. totalt 1200 m2 med felles uteoppholdsareal som vil løses innenfor planområdet. 

Beregning av %-BYA av forslaget: 

 Bebygd areal eksisterende bebyggelse: cirka 1750 m2 
 Bebygd areal nye bygg: cirka 841 m2 
 Bakkeparkering: 34 p-plasser * 18 m2/p-plass= 612 m2  
 Tomt/areal avsatt til boligformål: 9738 m2 
 %-BYA: 38 % 

 

Det er ønskelig at det i reguleringsplan åpnes for en %-BYA på 40 % for fleksibilitet, og er en vanlig 
utnyttelse for en slik type bebyggelse. 

Illustrasjonene nedenfor viser planområdet med eksisterende bebyggelse med forslag til ny bebyggelse og 
utearealer. 

 

Figur 13 - Aksonometri av planområdet. Eksisterende - og ny bebyggelse samt utearealer. Illustrasjon Norconsult AS. 
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Figur 14 - Perspektiv fra utearealet foran eksisterende bygg nr. tre fra vest. Illustrasjon Norconsult AS. 

 

Figur 15 - Perspektiv fra parkeringsplassen på vestsiden av området. Sykkelparkering plasseres langs støyskjermen. 
Illustrasjon Norconsult AS. 
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5. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Planlagt leilighetsbygg (nybygg 1) i front tenkes i tre etasjer, mens det større leilighetsbygget (nybygg 2) 
tenkes med to sokkeletasjer og tre etasjer over bakken, totalt fem etasjer. Øverste etasje, 5. etasje er 
tilbaketrukket fra Junkerveien. Høyde for nytt bygg vil være omtrent like høyt som nærmeste eksisterende 
terrassebygg. Nytt bygg vil i volum være noe større en eksisterende bygningsvolumer, men ikke nevneverdig 
høyere i terrenget. Det er utarbeidet snitt fra ulike retninger som viser dette, se figurene nedenfor. 

 

Figur 16 - Terrengsnitt fra nordøst. Illustrasjon Norconsult AS. 

 

Figur 17 - Terrengsnitt fra sydvest. Illustrasjon Norconsult AS. 

Det planlagte vil ikke gi negative skyggevirkninger for naboer (1 juni og 1 september). Til det er avstanden 
for stor. Nabobebyggelse i øst vil få noe redusert utsikt. Se Figur 18 
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Figur 18 - Illustrasjonsplan som viser planlagt bebyggelse og utearealer samt skyggevirkning. Illustrasjon Norconsult AS. 

6. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Området ligger landlig til, men oppleves samtidig som bynært. Det er kort vei til marka som vil kunne bidra 
positivt ift. helse og livskvalitet. 

Øst på tomta er det i dag en skrent som blir brukt til parkering og avfallshåndtering. Skrenten fremstår som et 
hull i det ellers grønne området. Se Figur 19. Tilgrensende eksisterende terrassebygg står høyere enn 
øvrige bygg i terrenget og har dårlig tilrettelagt adkomst opp en gressbakke. 

 

Figur 19 - Østdelen av planområdet, hvor nybyggene er planlagt. Kilde: Google Maps. 
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Nybygg 2 plasseres i skrenten slik at området igjen fremstår helhetlig og ferdigstilt. Den mørke delen mellom 
boliger i nybygg 2 og skrenten brukes til parkering og boder. Ny adkomst til eksisterende bygg planlegges 
mellom nybygg 1 og 2. Det vil også være adkomst til øverste etasje i nybygg 1. Se figur 9. Den rytmen 
mellom bebyggelse og grønne bakker mot nord blir videreført i plassering og dimensjoner til nybyggene. 

 

Figur 20 - Set mot øst fra Junkerveien. Kilde: Google Maps. 

Det planlagte vil øke trafikkbelastningen i området uten at det vil gå ut av kapasiteter til vegnettet som er 
robust og oversiktlig. Junkerveien forbi området har god standard med langsgående fortau, og er koblet 
samme med nylig oppgradert veisystem i tilknytning til RV80. 

7. Planstatus 

Prosjektet følger opp føringer lagt i høringsutkast til kommuneplanens arealdel 2022-2034. Området inngår i 
sone 28 Tyskhaugen/Kløveråsen og er avsatt til boligbebyggelse og samferdselsformål med følgende 
rammer: Terrassehus/lavblokk med tillatt utnyttelse på 35 % og byggehøyde 10 m. Figur 21 og Figur 22. 
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Figur 21 - Planområdet (svart avgrensningslinje) med kommuneplanens arealdel i bakgrunnen. Kilde Norconsult AS, 
bakgrunnskart: www.kommunekart.com. 

 

Figur 22 - Rammer for sone 28, jf. kommuneplanens arealdel 2022. 

Planområdets sørlige del, Junkerveien, omfattes av reguleringsplan for Nordlandssykehuset Bodø psykiatri, 
vedtatt 21.06.07 (PlanID1232). Denne planen grenser også til planområdet i nord. I øst grenser planområdet 
til reguleringsplan for Junkerveien 63 vedtatt 08.09.11 (planID1235_01).  Se Figur 23. 
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Figur 23 - Planområdet (svart rosa stiplet linje) med gjeldende reguleringsplaner i området. Kilde Norconsult AS, 
bakgrunnskart: www.kommunekart.com. 

For øvrig grenser området til temakart hensynsone landbruk, hensynssone H510 (Rønvikjordene). 

Planområdet ligger utenfor temakart for støysoner knyttet til eksisterende og planlagt ny flyplass. 

Planområdet ligger innenfor den horisontale hinderflaten for eksisterende flyplass og i sideområdet ift. 
planlagt ny flyplass. Se Figur 24. 
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Figur 24 - Temakart hinderflater for eksisterende og planlagt ny flyplass. Kilde Norconsult AS, bakgrunnskart: 
www.kommunekart.com. 
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8. Samfunnssikkerhet og ROS 

ROS-sjekklisten vil bli gjennomgått og vurdert/kommentert som del av plan. For innledende vurderinger, se 
pkt. 3.  

9. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

Planarbeidet er vurdert ift. §6 (herunder vedlegg I), samt §8 (herunder vedlegg II) i forskrift om 
konsekvensutredninger og vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

Ønsket bruk (boligformål) av området er i samsvar med det som er avklart i overordnet plan. 

10. Medvirkning 

På oppstartsmøtet er det ønskelig at Bodø kommune innkaller de representanter de mener bør delta fra 
kommunen slik at nødvendig/riktig informasjon kan utveksles og nødvendige avklaringer tas. 

Det vil bli lagt til rette for medvirkning iht. kravet i plan- og bygningsloven. Dette innebærer underretning av 
berørte offentlige samt naboer og evt. interesseorganisasjoner/foreninger i samråd med planmyndighet. 
Kommunen bes oversende adresseliste for berørte grunneiere og naboer når planavgrensningen er endelig 
avklart, samt en liste over eventuelle andre interessenter som skal motta oppstartsvarselet. 

På nåværende tidspunkt vurderer vi det ikke nødvendig å avholde folkemøte/informasjonsmøte i forbindelse 
med varsel om oppstart av planarbeid. Behov for ytterligere medvirkning vil bli nærmere vurdert etter at 
innspill til planoppstart er gjennomgått og behandlet. 

11. Avslutning 

Vi håper planinitiativet gir en tilstrekkelig redegjørelse av tiltaket og rammene for videre planarbeid. Ta 
gjerne kontakt med undertegnende om dere har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Sif Steinthorsdottir og Gøran Antonsen   


