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Samlet alle innspill - med vurderinger. KDP Tverlandet – 2. 

høringsrunde. 

 

Kåre Eriksen: Omregulering av Midtoddveien 52. Ønsker areal endret fra friluftsformål til 

boligformål. Ønsker videre at landbruksareal på østsiden av Langoddveien ikke endres fra landbruk 

til bolig slik planutkastet foreslår. 

Byplan: Første punkt er diskutert med Eiendomskontorets Helga Vik. Aktuelt areal er statlig sikra 

og det er ikke aktuelt å endre denne statusen. Når det gjelder innspill om å beholde landbruksareal 

til fordel for bolig er dette temaet behandlet tidligere i planprosessen. Arealet er i dag regulert til 

næring og ut fra miljø- og samfunnsøkonomiske hensyn planlegges det for fortetting av sentrum 

Tverlandet. 

 

Geir Henning Strøm: Sletting av grøntareal på eiendom 70/1091. Ønsker å legge garasjer og 

parkeringsplasser på dagens friområde. 

Byplan: Arealet er regulert til boligformål. Grøntområdet/parkering løses internt på tomta i tråd 

med gjeldende bestemmelser. Avkjørsel er tegnet inn på kartet. 

 

Bjørn Dalskjær: Ønsker at hele grøntarealet gbnr 70/1 skal endres fra grønt til boligformål. Mener 

at fordi del av grøntarealet mot øst er foreslått endret til boligformål faller hensikten bort med 

grøntareal på 70/1. Ønsker at tilliggende boligtomter får seg tillagt ca 250 m2 hver av friarealet. 

Slikt sett vil det bli stelt. 

Byplan: Konsulent Sweco gjorde en vurdering av innspillene om endring fra friareal til boligformål 

av 70/1 og 70/86. De vurderte, at arealet mot øst kunne endre reguleringsformål til bolig fordi 

arealet er så privatisert. Befaring viser at 70/1 er et spennende friareal som er tilgjengelig fra 

Coopsiden. Byplan er enig med Dalskjær i at friarealet mot vest blir amputert ved at friarealet mot 

øst tas ut som friareal.  

Tverlandet kommunedelsutvalg ble orientert om saken i møte 29.januar. Utvalget mener det er 

uheldig om friarealet skal privatiseres. Gbnr 70/1 og 70/86 er et sammenhengende friareal med både 

flate og skrånede partier, med muligheter for vinter- og sommeraktiviteter. Dette, og sett på 

bakgrunn av jernbanelinje og RV80 som nært naboskap, må en behold begge eiendommene til 

friareal/lek for å ivareta barns interesser. 

 

 

 

 

 

 

                                              Kartet viser hele grøntarealets utstrekning 

Dato:   ........................................................ 22.01.2014 

Saksbehandler:   ...................................... Kari Valberg               

Telefon direkte:   ....................................... 75 55 53 44 

Deres ref.:   .................................................................  

Løpenr.:   .................................................... 5186/2014 

Saksnr./vår ref.:   ......................................... 2013/6978 

Arkivkode:   ............................................................ 141 
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Her vises atkomst til 70/1; over 70/86. Haugen i bakgrunnen er del av 70/1. Som vi ser er det 

etablert elementer i friarealet som avviser atkomst til det som er ment å være oppholds- og lekeareal 

for barn. Men disse elementene er flyttbare. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 Kari Valberg  

 arealplanlegger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkomst fra Prix - siden 
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Atrium – Esso: Ønsker å beholde dagens trafikkbilde og arealdisponering da denne fungerer. 

Ønsker at dagens atkomster til stasjonen opprettholdes. Ønsker at dagens reguleringsstatus 

opprettholdes. 

Byplan: Kode og farge brukt på dagens kart er feil. Er rettet opp på kartet. Er gitt bestemmelser 

som regulerer arealet til bensinstasjon. Når det gjelder avkjørsler til bensinstasjonen er det 

Vegvesenet som regulerer avkjøring og utkjøring mot RV80. Dagens inn- og utkjøring fungerer i 

forhold til bensinstasjonens behov.  

 

Grethe Thomassen og Anne Lise Dahlmo. Eier gbnr.69/28. 

Eiendommen består av to parseller; en øvre på 4,4 da og et nedre på ca 1 da. Eiendommene ønskes 

regulert til boligformål. Primært begge parsellene – subsidiært den minste parsellen. Den største 

høstes i dag. Den minste parsellen er avertert utleid til tilleggsjord uten at noen bønder har meldt sin 

interesse. Arealet kan synes for lite til moderne jordbruksdrift og det er dårlig jordsmonn.  

Byplan: Nedbygging av landbruksareal er et sentralt tema i KDP Tverlandet. Etter 1.gangs høring 

fremmet Fylkesmannen innsigelse på planen da de mente at kommunen hadde tatt for lite hensyn til 

landbruk. Løding skal bevares i et langsiktig perspektiv som landbruksareal. Ut fra de 

dokumentasjoner grunneiere fremlegger, er det minste arealet ikke brukbart til noen form for 

landbruksdrift. Slikt sett vil en positiv behandling av det minste arealet til boligformål ikke ha 

betydning for kommunens intensjon om ivaretagelse av Løding som landbruksareal. Arealet er 

omgitt av boliger og veier og er for lite og skrint til at drivere i området ser seg nytte av det. Ut fra 

denne vurderingen åpnes det for at det minste arealet kan benyttes til boligformål. Ved nærmere 

vurdering vil det videre være fornuftig å gi tilliggende boligklynge - som er bygget gjennom 

dispensasjon – samme formål. I og med at fjøs er revet og bolighus bygget etter dispensasjon, er 

tomtene i prinsippet gitt boligstatus.  

 

Fylkesmannen i Nordland: Landbruk: Fremmer ikke innsigelse mot planforslaget. Men 

understreker at de mener det er feil å regulere til forretningsformål på Holmen 2. Videre er de 

skeptiske til foreslått boliger på Bunesåsen og mener det øker presset på inneklemt landbruksareal. 

Peker på en trykkfeil i planbestemmelsenes punkt 2. Dette rettes opp i endelig utgave av 

planbestemmelsene. 

 

PLANFAGLIGE MERKNADER: 

Kart og hensynssoner: Fylkesmannen har en del merknader til tegneregler.  

Planbestemmelse om naturmangfoldloven: Mener det er uhensiktsmessig å ha egne 

planbestemmelser om naturmangfoldloven – punkt 2.4. 

 

FM mener punkt 3.1 er uklar slik den står i forslaget. Må gjøres klarere. 

 

Bunesåsen må avsettes til framtidig boligreserve og knyttes rekkefølgebestemmelser til. 

Markagrensen – mener området må flatedannes – og det må knyttes bestemmelser til området. 

 

Byplan:  

 Eventuell korrigering av tegneregler tas opp med geodata når kartet skal gjennom siste vask. 

 Trykkfeilen opprettes 

 Punkt 2.4 tas ut 

 Punkt 3.1 omformuleres 

 Vi vurderer markagrenseinnspillet i dialog med geodatakontoret 
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Alester Hansen gbnr 70/15 regulert til N6 

Ønsker at begrensningene på bruken av N6 tas ut, nærmere bestemt formuleringen om lettere 

næring som ikke genererer stor biltrafikk. 

Ønsker videre at hele eiendommen reguleres til næringsformål – også arealet fram mot grense 

fjellfot i Lyshaugen. 

Byplankontoret: Grunnen til at vi har satt begrensende bestemmelser er av hensyn til eksisterende 

og planlagt nærliggende bebyggelse. Videre var det ønskelig å samle næringsvirksomheten på en 

side av vei 514. Veiarealet eies av Bodø kommune. Det viser seg at vei 514 – hvis areal eies av 

Bodø kommune – ikke skal opparbeides. Formålet med veiarealet er falt bort slik at dette kan gis 

næringsformål. Næringsarealet får utbredelse til ca kote 20. Terrengformen på tilliggende grøntareal 

skal ikke avskjæres/amputeres. Det presiseres at næringsarealet ikke skal skjære seg inn i haugen 

mot vest. Tverlandet kommunedelsutvalg støtter at næringsformål kan defineres fram til foten av 

Lyshaugen, men holder fast ved planbegrensninger i forhold til lettere næringsvirksomhet på 

arealet. 

 

Familien Lind: Ønsker at område F5 avsettes til næring og forretning og at tilføyelsene i 

bestemmelsene tas ut.   

Ønsker at Bunesåsen gis samme status med hensyn til realisering som øvrige områder avsatt til 

boligformål. 

Byplan: Argumentasjonen fra 1.runde står ved lag. Endring: Bunesåsen får gul farge (jfr. innspill 

fra Fylkesmannen) men beholder samme rekkefølgebestemmelser. Kommunedelsutvalget ønsker 

forretning med begrensninger slik forslaget ligger i dag. Videre ønsker de å beholde foreslåtte 

rekkefølgebestemmelser på Bunesåsen. 

 

Knut Martinussen. Ønsker at et areal i Kryddermoen reguleres til felles parkering. 

Byplan: Nevnte areal har ikke tidligere vært regulert til felles parkering. Det er ikke ønskelig at 

arealet skal brukes til parkering fordi friareal, gangvei og lekeareal grenser til foreslått areal til 

felles parkering. Et viktig punkt er også, at foreslått fellesparkering går inn i del av boligareal som 

ikke er detaljregulert ennå. En kan ikke risikere at utvikling av boligfelt øst for Kryddermoen får 

begrensninger i forhold til atkomst etc. pga et tilfeldig plassert fellesparkeringsareal. Byplan råder 

Kryddermoen boligfelt som helhet til å gå gjennom hvilke rettigheter eksisterende fellesparkering 

gir den enkelte huseier. Videre må innspill om ytterligere fellesparkering tas opp i framtidig 

detaljreguleringsplan for boligfeltet øst for Kryddermoen.  

 

Jernbaneverket:  

Punkt 6 – 10 er planfaglige råd. Punkt 12 –osv er planfaglige krav. 

1. Ny atkomst til Kjerrantunet og atkomst helt fram til B17 må fremgå av plankartet fordi det i 

planbeskrivelsen står at ny planfri kryssing ved togstoppet skal utløse atkomst til resten av 

det eksisterende boligfeltet Kjerrantunet. 

2. Innspillet hevder at forslag til planfri kryssing er hentet fra jernbaneverkets tidligere skisser, 

og at kryssing kommer i konflikt med rampe opp til plattform. 

3. Ny atkomst fra Kjerrantunet og atkomst helt fram til B17 må vises på plankart. 

4. Atkomst til N5 forutsettes dimensjonert for modulvogn og semitrailere. Tungtrafikk 

gjennom området ved holdeplass er ikke ønskelig 

5. Det vil sannsynligvis være behov for flere planfrie kryssinger av jernbanen samt sanering av 

eksisterende planoverganger. Dette må synliggjøres i plankartet. Krav til plassering og 

utforming av nye avkjørsler og planfrie kryss vil gjelde både for biler og 

fotgjengere/syklister. 

6. Anmoder at boligareal Bunesåsen tas ut av planen da de neppe er i tråd med Rikspolitiske 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 
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7. Bodø kommune må sikre en tett dialog med Statens veivesen, Jernbaneverket og kommunen 

for å sikre gode løsninger for kobling til ny RV 80, samt etablering av nye planfrie 

kryssinger med jernbanen i planområdet.  

8. JBV anbefaler å strekke B17 nærmere jernbanelinja for å tilrettelegge for flere boliger. JBV 

kan dispensere fra Jernbanelovens §10 for å styrke togstoppets kundegrunnlag – hvis det er 

sikkerhetsmessig mulig. 

9. 2 boligtomter nord for B1 bør forbli boligformål. 

10. Høydekoter bør vises i plankartet – evt eget kartvedlegg til planbeskrivelsen. Dette for å 

lette vurdering av overflatevannshåndtering og stabilitet langs jernbanelinja. 

11. Det er referert tre krav som jernbaneverket vil stille ved framtidig reguleringsarbeid. 

12. Bestemmelsene i § 4.3 a) endres til i henhold til Jernbanelovens §10 gjelder byggegrense 

målt 30 meter fra senterlinje jernbanespor. 

13. Ny atkomst til Kjerrantunet må fremgå av plankartet 

14. Planfri kryssing av jernbanen ved togstoppet må tegnes helt fram til B17, og vise 

sammenkobling med ny atkomst til Kjerrantunet. 

15. Planbestemmelsenes § 3.3.1 må justeres slik at atkomstkrav også omfatter ny planfri 

kryssing av jernbanen. 

16. Bestemmelsene § 8.9.b) må oppdateres, ettersom reguleringsplan for togstopp på Tverlandet 

er vedtatt. 

17. Jernbanesporet må tegnes inn i plankartet med senterlinje, også der sporet går i tunell. 

Vilkår for egengodkjenning: JBV forventer en tett dialog med kommunen der deres krav blir 

ivaretatt før planen sendes til sluttbehandling. 

 

Byplan:  

1. Det er et innspill fra Byplan at atkomst fra Kjerran kan samordnes med atkomst togstopp – 

dette i et forsøk på å løse kryssingsproblematikken for Kjerran. Trase er tegnet inn der det er 

mulig å legge den. Endelig detaljering tas i detaljreguleringsplan.   

2. Forslag til planfri kryssing ved jernbanestasjon er foreslått og planlagt av konsulentfirmaet 

Sweco. Det har vært dialog med JBV tidligere om kryssingen uten at det har framkommet 

protester fra JBV. Pr. dato foreligger tegninger på hvor rampen skal gå – og den kommer 

ikke i konflikt med et krysningspunkt som beskrevet i planforslaget. Evt. justeringer må 

gjøres i detaljplaner. 

3. Se punkt 1. 

4.  Atkomst til N5 - tas med planfri kryssing over jernbanetunnell. Flere løsninger må vurderes 

i detaljregulering. 

5. Ytterligere planfrie krysningspunkter vurderes på detljenivå. 

6. Se Fylkesmannens innspill og Byplans tilsvar 

7. ok 

8. Ikke kompatibelt med vår avklaring med Fylkesmannen vedrørende bevaring av 

landbruksareal 

9. Endret i reguleringsplan 

10. Dette ivaretas i detaljreguleringsplaner 

11.  ok  

12. ok 

13. Se punkt 1 

14. ok 

15. ok 

16. ok 

17. ok 
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Statens Vegvesen:  

1. Ordlyden i § 3.3.3 må forsterkes til følgende: …og etablering av trafikksikre gang- og 

sykkelforbindelser i henhold til vegnormalen 017 mellom F3/F4 og boligfeltene sør for 

RV80. 

2. Bestemmelsene i 3.3 må ha en rekkefølgebestemmelse om at også rundkjøring i Grøttingen 

og en trafikksikker kryssing av RV80 for myke trafikanter i henhold til vegnormalen 017, 

må være etablert før utbygging av B17 kan igangsettes. 

3. I bestemmelsene § 3.3.1 til område N5 må det tas med at atkomst fra RV 80 kun kan tillates 

fra Grøttingenkrysset etter at rundkjøring er etablert her.  

4. Bestemmelsen i § 8.6 for hensynssone grønnstruktur må suppleres med at den må 

underordnes hensysnssonene for fremtidig veitrase for RV 80 der disse hensynssonene 

krysser hverandre. 

5. Hensynssonene for båndlegging av fremtidig regulering av ny veitrase gjennom 

planområdet har på plankartet fått benevnelser H701_1, H701_3, H701_4 OG H701_5, 

mens de i bestemmelsene er omtalt som H701_ og H701_2. Planen må rettes opp slik at alle 

benevnelsene på plankartet videreføres til bestemmelsenes §8.9. For å gjøre §8.9 mere 

entydig må siste linje i § 8.9 a) stryke ordene for tunellene , slik at bygging innenfor alle 

hensynssonene må godkjennes av Statens Vegvesen før byggetiltak kan iverksettes. 

Byplan: OK- alle punkt rettes opp. 

 

Sølvi Brækkan gbnr 62/33 (med påstående hus) og 50 (for framtidig bolighus): Grunneier har i 

1.høringsrunde spilt inn ønske om at tomtene reguleres til bolig. Ved innspillet var det lagt ved en 

rapport utarbeidet av geolog. I første høring ble ikke innspillet tatt til følge. I 2. høringsrunde har 

grunneier klaget på dette og ønsker at tomtene reguleres til bolig. Aktsomhetskart fra NVE 

indikerer at det kan være fare for skred i området, og at det må kunne dokumenteres at området er 

tilstrekkelig trygt for skred i henhold til TEK 10. Grunneier har fått utarbeidet en skredrapport som 

vurderer skredfaren og eventuelle sikringstiltak som må til for at eiendommene kan bebygges. 

Konklusjonen i rapporten er at eiendommen 62/50 tilfredsstiller sikkerhetskrav S2 I §7-1 I tek 10 

for nybygg av typen bolig. Eiendommen 62/33 tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav til bolig, 

ettersom det er fare for steinsprang. For at 62/33 skal kunne bebygges må det gjøres avbøtende 

tiltak. Et av tiltakene er fredning av skogen ovenfor boligene. Grunneier ønsker at bystyret får seg 

forelagt hennes innspill (inkludert rapport fra geolog) – slik at beslutningen tas på riktig grunnlag. 

  

Byplan: Saksbehandler har rådført seg med bygningssjef Tor Åseng. Han anbefaler ikke - ut fra sitt 

faglige ståsted - at tomtene reguleres til boligformål. Videre er NVE kontaktet iom at de står bak 

eksisterende skredkart. De har ikke merknader til forelagt rapport fra geolog. De sier at tomtene vil 

kunne bebygges når beskrevet sikring er utført. Men samtidig signaliserer NVE at utsagnet ikke 

betyr at de vil godkjenne kommunedelplanen med boligformål her.  

 

At fredning av skog ovenfor tomtene skal ha avbøtende effekt på steinsprang ol., er byplan skeptisk 

til.  

Konklusjon: Med den historikk av tragedier vi har sett i skredutsatte områder i landet den senere tid 

- ras og steinsprang i skredutsatte områder der det før ikke har gått ras- holder byplan fast ved, at 

tomtene ikke reguleres til bolig. 

Brev fra grunneier oversendes medlemmene i PNM slik grunneier ønsker. 

 

Universitetet i Tromsø: Vurdert endringen i 2.høringsrunde – flytting av småbåthavn til nytt sted – 

som uproblematisk. Kulturminnelovens § 8 skal ivaretas (automatisk vernede kulturminner). 

 

 


