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Sluttbehandling kommunedelplan for Tverlandet tettsted 

Forslag til innstilling 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Bystyret kommunedelplan for 

Tverlandet tettsted, herunder planbeskrivelse og planbestemmelser datert 10.02. 2014 og 

plankart datert 10.02.2014 .Bystyret godkjenner samtidig vedlagte konsekvensutredning 

datert 11.4. 2013 revidert 20.6.2013 med tilføyelser datert 29.10.2013. Sist 

revidert/oppdatert 10.02.2014. 

2. Planer listet opp i planbestemmelsenes punkt 1.5.1 vedtas opphevet. Plan 5035 -RV80, 

Løding-Vikan inkludert Tverlandsbrua, skal fortsatt gjelde, bortsett fra arealet merket F4 på 

plankartet.  

 

 

 

 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 06.03.2014: 

Forslag fra Rødt 

Endring: Område for forretning F 4 ved brufoten reguleres til LNF-område, eventuelt med 

parkmessig opparbeiding. Påtenkt forretning kan plasseres i område for forretning F 3, i tråd med 

rekkefølgebestemmelse om sikker  kryssing av RV 80 ved Mølnbakken også for atkomst til 

togstopp og boligområde 

 

Tilleggsforslag fra FrP, H, SP og UAVH 

  

- Rekkefølgebestemmelsen for boligfelt i Bunesåsen fjernes. Området tilrettelegges 

 primært for eneboliger. 

 

Votering 

Forslaget fra Rødt falt med 1 stemme fra Rødt 

Tilleggsforslag fra FrP, H, SP og UAVH ble tiltrådt mot 2 stemmer, 1 Rødt og 1 SV 

Forslag til innstilling ble enstemmig tiltrådt 
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Komite for plan, næring og miljøs innstilling  

3. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Bystyret kommunedelplan for 

Tverlandet tettsted, herunder planbeskrivelse og planbestemmelser datert 10.02. 2014 og 

plankart datert 10.02.2014 .Bystyret godkjenner samtidig vedlagte konsekvensutredning 

datert 11.4. 2013 revidert 20.6.2013 med tilføyelser datert 29.10.2013. Sist 

revidert/oppdatert 10.02.2014. 

4. Planer listet opp i planbestemmelsenes punkt 1.5.1 vedtas opphevet. Plan 5035 -RV80, 

Løding-Vikan inkludert Tverlandsbrua, skal fortsatt gjelde, bortsett fra arealet merket F4 på 

plankartet.  

 

- Rekkefølgebestemmelsen for boligfelt i Bunesåsen fjernes. Området tilrettelegges 

 primært for eneboliger. 

 

 

 

Bystyrets behandling i møte den 27.03.2014: 

Rødt tok opp igjen forslag fra komiteen: 

Endring: Område for forretning F 4 ved brufoten reguleres til LNF-område, eventuelt med 

parkmessig opparbeiding. Påtenkt forretning kan plasseres i område for forretning F 3, i tråd med 

rekkefølgebestemmelse om sikker kryssing av RV 80 ved Mølnbakken også for atkomst til togstopp 

og boligområde 

Forslag fra Rødt  

Område sørvest for Hopen tas ut av kommunedelplanen, og spørsmålet om regulering for boliger på 

tomtene 62/33 (med påstående hus) og 62/50 (for fremtidig bolighus) avgjøres i egen sak.  

Votering 

Rødt sitt forslag fra komiteen fikk 3 stemmer fra Rødt og falt.  

Tilleggsforslaget fra Rødt ble enstemmig vedtatt.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt  

Vedtak 

5. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Bystyret kommunedelplan for 

Tverlandet tettsted, herunder planbeskrivelse og planbestemmelser datert 10.02. 2014 og 

plankart datert 10.02.2014 .Bystyret godkjenner samtidig vedlagte konsekvensutredning 

datert 11.4. 2013 revidert 20.6.2013 med tilføyelser datert 29.10.2013. Sist 

revidert/oppdatert 10.02.2014. 

6. Planer listet opp i planbestemmelsenes punkt 1.5.1 vedtas opphevet. Plan 5035 -RV80, 

Løding-Vikan inkludert Tverlandsbrua, skal fortsatt gjelde, bortsett fra arealet merket F4 på 

plankartet.  

 

-  Rekkefølgebestemmelsen for boligfelt i Bunesåsen fjernes. Området tilrettelegges 

 primært for eneboliger. 
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- Område sørvest for Hopen tas ut av kommunedelplanen, og spørsmålet om regulering for 

boliger på tomtene 62/33 (med påstående hus) og 62/50 (for fremtidig bolighus) avgjøres i 

egen sak.  

 

 

 

Sammendrag 

Saken gjelder endelig vedtak av kommunedelplan for Tverlandet tettsted. Planen gir befolkning og 

næringsliv forutsigbarhet i forhold til bruk av arealer og stedets utvikling for øvrig. 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 

Det er første gang det lages en kommunedelplan for Tverlandet. 

Dagens plansituasjon domineres av større reguleringsplaner 

utarbeidet på 70- og 80-tallet. Behovet for en planmessig oppdatering 

i området er stort. Kommunedelplanen innebærer en oppheving av 39 

eldre reguleringsplaner. Reguleringsplaner som er vedtatt etter 01.01. 

2000 opprettholdes. En nyere reguleringsplan, 5011_05,oppheves i 

tillegg. Denne har reguleringsformål bolig, og ligger støy- og 

støvutsatt til sør for N6. Arealet har nå fått benevnelsen BN1; 

kombinert næring og bolig.  

Komite for Plan, næring og miljø vedtok i sak 12/13 oppstart av 

Kommunedelplan for Tverlandet samtidig med at det ble gjort 

vedtak om utlegging av planprogram for samme. 

Forslag til kommunedelplan for Tverlandet ble av bystyret vedtatt lagt ut på høring 20. juni 2013, 

med høringsfrist 5.september 2013. Høringsrunden ga 31 merknader.   

Fylkesmannen innga to innsigelser til byggeområdene FN Holmen 2 og SBH-2 Holmen Nord 

(benevnelsene er fra 1. høringsforslag på planen). Innsigelsen ble begrunnet ut fra viktige 

jordvernhensyn, hensynet til biologisk mangfold og manglende beslutningsgrunnlag. 

Med bakgrunn i vesentlige merknadene fra overordna myndigheter, la kommunen ut et endret 

planforslag på 2.gangs høring 28.november 2013.  
 

Det ble til 2.gangs høring foretatt en konsekvensutredning på areal foreslått til ny småbåthavn – 

areal tilknyttet eksisterende småbåthavn. Videre er KU på næringsareal i Lauvåsen gitt en utvidet 

vurdering ut fra flytting av arealet lenger mot øst. Det er allerede gjennomført KU på boligformål i 

Lauvåsen (B17).  

Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet ble varslet 12.mars 2012 etter vedtak i PNM.  

o Planprogram ble vedtatt i PNM 21.juni 2012. 

o Stedsanalyse ble utarbeidet som et ledd i prosessen 

o Flere folkemøter er gjennomført 

o Flere møter med Tverlandet kommunedelsutvalg er gjennomført. Det siste 29.01. 2014, med 

gjennomgang av planforslag og innspill etter 2.gangs høring. 

o Gjennomført konsekvensutredning (KU) av til sammen 25 utbyggingsområder 

o Diverse lokale kartlegginger av natur, friluftsliv oa, mulighetsstudie for tettstedsutvikling på 

Løding (2008) masteroppgave NTNU ved Leif Ingholm og arkitektstudentoppgave 

gjennomført sommeren 2012 om tettstedets potensiale i forhold til endring og utvikling. 

 

Kart som viser kommunedelplanens avgrensning 
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Planforslaget ble sendt på høring fra 26.juni 2013 til 5.september 2013. 31 skriftlige innspill kom 

inn, deriblant to innsigelser fra Fylkesmannen i Nordland. Totalt sett var innspillende så pass 

omfattende at utlegging til 2.gangs høring ble vedtatt i PNM (etter delegasjon fra Bystyret) 28.11. 

2013 med høringsfrist 20.01.2014. Etter siste høring kom det inn 14 skriftlige innspill. Innsigelser 

er løst slik planen nå foreligger. Innspill er hensyntatt i den grad de vurderes som fornuftige i 

forhold til samfunnssikkerhet og helhet i planen. 

Planens hovedgrep 
Hovedgrepet i planforslaget er basert på innspill i planprosessen og faglige vurderinger. Stedsanalysen der 

det påpekes viktigheten av å bygge opp om ett sentrum, lokalisering av boligbygging med korte 

gangavstander, er også vektlagt. Fortetting er et ønskemål. Det satses på å utvikle tettstedet/ bydelen med 

nærhet til grønnstruktur og god atkomst til sjøen. Sammenhengende landbrukslandskap på øvre Løding 

ønskes opprettholdt/ivaretatt best mulig.  

 

Strategiene for utforming av planforslaget har vært: 

 Forsterke eksisterende sentrumsdannelse 

 Utvikle boligtomter for langsiktig utbygging 

 Styrke tettstedets identitet 

 Styrke tilknytning til havet/ strandsonen 

 Utvikle tilknytning til ny jernbanestasjon 

 Lokalisere tomter i forhold til ønskete etableringer (bolig og næring) 

 

Grønnstruktur 

Overordnet grønnstruktur er vurdert ut fra tilgjengelighet mellom fjorden og marka.  

Friområder langs fjorden er tatt vare på og i prinsipp gjort tilgjengelige. Dette åpner mulighet for etablering 

av en sammenhengende kyststi.  

 

Friområdene med skog og utmark bygger på eksisterende stisystem, for å sikre korridorer ut til rekreasjons- 

og friluftsområdene.  

 

Areal først foreslått avsatt til gravlund har fått status grønn korridor og styrker dermed overordnet 

grønnstruktur. Ved et eventuelt fremtidig behov for gravlund på Tverlandet, kan dette arealet vurderes på 

nytt til formålet. 

Friareal i Hagebyen beholdes som et helhetlig grønt lekeområde. Det er kommet innspill fra grunneierne på 

endring fra friområde til boligformål. Halve arealet har vært på høring som bolig. Dette ut fra konklusjon i en 

konsekvensvurdering som bare vurderte arealet som en snarvei og ikke som et egnet lekeområde. Etter 

innspill og kommunedelsutvalgets behandling av spørsmålet ser byplan det som viktig at hele grøntarealet 

fortsatt beholdes som grønnstruktur/lekeareal. Arealet ligger trygt til innimellom husene og har både flate 

partier og bakker – brukbart til både sommer- og vinteraktiviteter for barn. 

 

Det er lagt hensynssone på Storelv for å sikre elvepark på Tverlandet. 

 

Markagrensen er flyttet som følge av vurderinger gjort i planprosessen. Den følger nå høgspentlinja. Flytting 

er gjort i dialog med Samfunnskontoret i Bodø kommune.  

 

Detaljregulering av nye boligfelt skal tilpasse tilknytning av friområdene internt til den overordna 

grønnstrukturen. 

 

Kollektivtransport 

Jernbaneverket planlegger nytt togstopp på Tverlandet. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for togstoppet 

(vedtatt 2013).  

I Bypakke Bodø planlegges ny busstrase internt på Tverlandet. Den vil gi bydelen et fortrinn i bruk av 

kollektivtransport.  

 

Bolig 

I dag bor det ca. 3200 mennesker på Tverlandet, fordelt på antatt 1000 boligenheter. 
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Planforslaget er basert på at fremtidig boligmasse vil tilsvare byggeskikken på Tverlandet. Småhus, dvs. 

eneboliger på relativt små tomter, og kjede/ rekkehus antas det å bli etterspørsel etter. Areal for boliger med 

livsløpsstandard med høg utnytting er også tatt inn i planen. 

 

Lokalisering av de nye boligfeltene er basert på målsetting om nærhet til fellesfunksjoner som handel, 

tjenesteyting og kollektivtrafikk. Dvs. at man på Tverlandet kan nå skole, barnehager, eldresenter, buss og 

butikker innenfor en gangavstand på 10 minutter. 

Det er foreslått utvikling av 80 – 90 boligenheter i Lauvåsen, kalt B17. Kulvert og utvikling av Kjærran og 

Lauvåsen er tatt med i planen for å sikre en boligreserve i slutten av planperioden.  Totalt gir planen rom for 

ca 250 nye boenheter (BE). 

Innspill om boliger på Bunesåsen er tatt inn i planen. Byggestart styres gjennom bestemmelser fordi arealet 

ligger i utkanten av ønsket boligfortetting på Tverlandet. 

 

Nye boligfelt er i hovedsak lokalisert med tanke på fortetting. Derfor er tidligere regulerte, men ikke utbygde 

industriområder i planen foreslått til boligformål. Boligfeltenes beliggenhet i nær tilknytning til strandsonen 

og til de mye brukte friluftsområdene er gunstig. Nye boligområder er lokalisert slik at korte avstander fra 

hjem til fellestjenester er ivaretatt. Ingen nye boliger utenom reservearealene i Bunesåsen vil få lengre 

gangavstand til Tverlandet skole enn 1 km. 

Etter dagens prognoser er det på Tverlandet behov for 200 nye boenheter innenfor planperioden.  165 BE 

kan enkelt la seg realisere. Resterende, og et evt. større, framtidig behov, kan realiseres i B 17 og B18 når de 

sentrale areal lagt ut til boligformål er bebygd. 

Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til B18 Bunesåsen. Disse definerer arealet som et reserveboligareal. 

Grunneierne ønsker rekkefølgebestemmelsene strøket fra planen. Tverlandet kommunedelsutvalg 

konkluderte i møte 29.januar 2014, at rekkefølgebestemmelsene bør stå fast. Dette er i tråd med 

grunnleggende prinsipper for kommunedelplanen som helhet, og blir stående. 

 

Det er kommet innspill fra pensjonistforeningen på Tverlandet om at det ønskes boliger med 

livsløpsstandard. B15 er vurdert som et aktuelt areal. Arealet ligger ved sterkt trafikkerte veier. Men arealet 

ligger en god del høyere enn RV80 og FV 17. Ved en bevisst planlegging av bygg og bruk av vegetasjon, vil 

arealet egne seg til høg utnytting. Området er gunstig plassert nært sentrumsfunksjonene. 

 

Gbnr. 69/28. Rett sør for Bunesåsen ligger en klynge bolighus. 

Reguleringsstatus er i dag landbruk. I 2012 ble det gitt dispensasjon til riving 

av fjøs og bygging av bolighus. Det er kommet innspill på endring av 

reguleringsstatus på de arealene som pilene peker på (kart til høyre). Det 

sørlige arealet er vurdert som ikke egnet til landbruksformål av drivere på 

Tverlandet. Arealet er tilbudt som tilleggsareal uten respons fra brukere. 

Arealet mot nord drives og ansees som brukbart til landbruksformål. For å 

rydde opp i de planmessige forholdene her, endres planstatus til reelt 

gjeldende formål. Samtidig tas omsøkt landbruksareal mot sør, ca 1 da, inn i 

boligarealet. Dette vil ikke ha betydning for kommunedelplanens mål om å 

beholde Øvre Løding som et overordnet landbrukslandskap.  

 

Gbnr 62/33 (med påstående hus) og 50 (for framtidig bolighus):  

Grunneier spilte i 1.høringsrunde inn ønske om at tomtene må 

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 vil 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 (Teknisk forskrift 

fra 2010). 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 
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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 i Bodø kommune. Han anbefaler ikke - ut 

fra sitt faglige ståsted - at tomtene reguleres til boligformål. Videre er NVE kontaktet, da de står bak 

eksisterende skredkart. NVE har ikke merknader til forelagt rapport fra geolog som sier at tomtene 

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

at de nødvendigvis vil godkjenne kommunedelplanen med boligformål her.  

 

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

uforstående til.  

Konklusjon: Med den historikk av hendelser vi har sett i skredutsatte områder i Norge 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 med geologirapport fra grunneier oversendes medlemmene i PNM slik grunneier ønsker. 

 

Kulturminner 
Fredete kulturminner er ivaretatt i Kulturminneloven.  

Sildegrenda i Hopen; naust, brygge og gammel gårdsbebyggelse, samt ex-tyskanlegget i Ljøshaugen skal 

ivaretas i eventuelle nye reguleringsplaner/ byggesaker. I kommunedelplanens bestemmelser ligger plankrav 

for alle nye områder markert som bebyggelse og anlegg. 

 

Forretning 

Butikker og varehandel kan etter plan- og bygningsloven lokaliseres i områder for "forretning" og i områder 

for "sentrumsbebyggelse". 

Ut fra intensjonene i planprogrammet og resultatet av stedsanalysen anbefales de fleste typer publikumsrettet 

aktiviteter lokalisert til Mølnbakken sentrum eller på nabotomta. Ånestmyra (F3)legges ut til forretning ved 

siden av Caravanforretningen (F2) på oversiden av Rv 80. Statens vegvesen ønsker at Ånestmyra reguleres 

til næring/forretning med lite publikumsrettet aktivitet. Det begrunnes med trafikksikkerhet. 

Reguleringsformål F aksepteres ved at det i planen knyttes til en rekkefølgebestemmelse om etablering av 

rundkjøring før tiltak i F3 iverksettes. F3 har, til tross for at Rv 80 vil være en viss barriere, et potensiale for 

samling av handelsfunksjoner mot Mølnbakken sentrum og er derfor øremerket som forretning i planen. 

 

Områdene ved brufoten til nye Tverlandsbrua, Holmen 1 og 2, har av grunneier og COOP-organisasjonen 

vært påpekt som egnede utbyggingsområder for COOP sin butikketablering og for annet næringsformål.  

Området er regulert til landbruk. Det foreligger innspill fra landbruksnæringen om at det er ønskelig å dyrke 

disse arealene. Kommunens landbruksmyndighet har på sin side uttalt, at Holmen 1 og 2 er marginale 

dyrkningsområder. Brua er nå ferdigstilt og Holmen 2 (F4) framstår som et eksponert areal ved inn- og 

utkjøring til Tverlandet. Estetikken etter ferdigstillelsen av nybrua - brua i seg selv med tilliggende areal - er 

godt ivaretatt. Tverlandet kommunedelsutvalg er opptatt av at tiltak på F4 ikke skal ødelegge dette, og 

ønsker å stå fast ved de foreslåtte bestemmelser knyttet til arealet. Kommunedelsutvalget stiller seg bak 

forretningsformålet, da de ser verdien av arbeidsplassene dette formålet kan skape. Det tillates detaljhandel 

på et begrenset område og resterende areal gis en parkmessig opparbeidelse. Grunneier har spilt inn etter 

2.gangs høring, at F4 reguleres til kombinert forretning/næring – uten styrende bestemmelser. 

Administrasjonen vektlegger kommunedelsutvalgets holdning og lar 2.gangs høringsforslag stå. Det settes 

krav til estetisk utforming av fremtidige bygninger, og tomta for øvrig, pga. den eksponerte lokaliseringen 

arealet har.  

 

Konsekvensutredningen avklarer at Holmen 1 ikke er godt egnet for utbygging, og arealet foreslås derfor 

opprustet til landbruksformål. Dette er i tråd med gjeldende reguleringsplan for RV 80 Løding – Vikan. F4 

vil egne seg til forretningsetablering. Dette ifølge forretningsdrivere og kommunedelsutvalget. Vegvesenet er 

positive til avkjørsel fra en mulig dagligvareforretning på F4.  

Gjennomført stedsanalyse vurderte det som uheldig å etablere publikumsrettet virksomhet - for eksempel 

dagligvareforretning – på F4. Dagligvareforretning anses å konkurrere med sentrumsdannelsen i 
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Mølnbakken. Forslag om å endre F4 fra landbruk til forretning var et av punktene Fylkesmannen gjorde 

innsigelse på. Denne innsigelsen er nå trukket ved at kommunen har presentert avbøtende tiltak for tapt 

landbruksareal på F4. 

  

Næring 
På vestsiden av Saltstraumveien har det vært regulert flere større tomter til nærings-/ industriarealer, men det 

har vært liten etterspørsel etter disse de siste 30 år. Bare én bedrift, en trelasthandler, har etablert seg i dette 

området.   

Pukkverket ved RV 80 er nå i en transformasjonsfase og det foreligger et politisk vedtak på at området ved 

krysset RV 80- RV 17 tas med i vurderingen av nye næringsarealer. 

Det store pukkverkområdet øst for RV17 er regulert og tatt med i planforslaget. 

 

Gbnr 69/63 på Øvre Løding er i høringsrundene lagt inn som næringsareal 

ut fra gjeldende detaljreguleringsplan. Det er ikke kommet inn formelle 

innspill på eiendommen. Men det er i ettertid registrert at eiendommens 

bygg brukes til boligformål og at opprinnelig næring ikke lenger foregår på 

eiendommen. Næringsarealet er plassert i et boligområde. På bakgrunn av 

dette foreslås arealet avsatt til kombinert bolig/næring. De byggtekniske 

forhold for å kunne bebo bygget må avklares med byggesakskontoret. 
 

                                              Utsnitt av 1. planforslag som viser næringsarealet Gbnr 69/63. 

 

Bunesfisk, et smolt- og fiskeoppdrettsanlegg i Hopen ønsker å legge til rette for framtidig drift. Bedriftens 

behov for arealutvidelse er lokalisert på naboeiendommen, N4. Konsekvensutredningen har avklart tomta 

som egnet. Det skal settes krav til regulering av tomta før det gis tillatelse til utbygging.  

På grunn av lav/ ingen etterspørsel etter næringstomtene vest for Saltstraumveien er disse i planen øremerket 

for andre og mer etterspurte formål. Bare ett av områdene, N3, som inkluderer eksisterende trelasthandel, blir 

liggende som et tilbud til fremtidig næringsetablering. Nye etableringer i dette området krever utarbeiding av 

reguleringsplan.  

 

Området ved Ørntuva/Lyshaugen foreslås endret fra nåværende grønnstruktur til næring, N6. 

Innspill fra forslagsstiller: ønsker hele eiendommen inn mot berg i friareal til næring. Det går en kommunal 

eiendom tvers gjennom eiendommen. Ifølge Eiendomskontoret er denne stripen ikke lenger i kommunens 

interesse og kan inngå i næringsarealet. Forslagsstiller ønsker videre ikke de foreslåtte begrensninger på type 

næringsaktivitet i området. Administrasjonen konkluderer med, at areal for næring utvides til skråningsfot. I 

tråd med kommunedelsutvalgets vurdering, settes det begrensninger på type næringsvirksomhet. Dette fordi 

en ikke ønsker næringsvirksomhet som forringer bokvaliteten i området. 

Tilliggende reguleringsplan 5011_05 (mot sør) oppheves for å muliggjøre at arealet kan sees som et 

sammenhengende næringsområde. Arealet som har omfattet 5011_05 gis bestemmelser og kombinert 

reguleringsformål bolig/næring. Det åpner for å kunne bygge husene slik de opprinnelig var planlagt – eller 

utvikles til et sammenhengende næringsareal med N6. 

 

Essostasjonen er i høringsforslagene gitt feil sosikode.  Dette har ingen plan- eller prosessfølger. Koden er 

rettet opp. Tomta til Essostasjonen endrer ikke funksjon fra dagens bruk. 

 

Småbåthavn 

Småbåthavn SBH2 som var foreslått plassert sør for smoltanlegget i Hopen er tatt ut av planforslaget som 

følge av innsigelse fra Fylkesmannen. Det er foreslått alternativ plassering ved utvidelse av eksisterende 

småbåthavn. Del av dette arealet er statlig sikret friluftsområde. Det er søkt om omdisponering av deler av 

statlig sikra friluftsområde til formålet. Saken ligger til behandling i Miljødirektoratet. Saken er sendt fra 

Fylkesmannens miljøvernavdeling med positiv innstilling til omdisponering. Pr. dags dato har vi ikke fått 

svar fra Miljødirektoratet på omdisponeringssøknaden.  

 

Sentrumsdannelse/ skole  

I stedsanalysen er sentrumsfunksjonene og sentrumsdannelser spesielt vurdert. Utgangspunktet er at 

fellesfunksjoner, aktiviteter og knutepunkt samles på ett sted. Det legges vekt på korte gangavstander slik at 

fotgjengerne spres så lite som mulig. Konsentrasjon av aktiviteter og samling av funksjoner vektlegges. Det 
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man ønsker, er å få til et levende sentrum. I dag er sentrumsområdet på Tverlandet ikke uteoppholds- og 

minglevennlig.  

  

Butikker og handel hører til viktige fellesfunksjoner og gir ringvirkninger i forhold til andre aktiviteter. 

Målsettingen blir da å samle dagligvarehandelen og annen handel innenfor det definerte sentrumsområdet. 

På Tverlandet er det i dag to sentrumsdannelser som ligger ca. 500 m fra hverandre.  

Sentrum på Løding ved lyskrysset har bensinstasjon, dagligvareforretning og nærhet til Løding skole. Det er 

imidlertid vedtatt at Løding skole skal legges ned og klassetrinnene 1-4 lokaliseres i Tverlandet skole.   

 

Sentrum i Mølnbakken har 2 dagligvarebutikker, eldresenter med cafe, ungdomsklubb, familiesenter, 

prestekontor, legesenter, flere mindre servicebedrifter og nærhet til Tverlandet skole og barnehager. Det er 

også opparbeidet et amfilignende torg i dette området.  

Stedsanalysen påpeker at å samle dagligvarehandelen på ett sted er bare tenkbart hvis det er arealer til det. 

Den viser til at det mest nærliggende tomta for Coop sin nye dagligvareforretning, er tomta for caravansalg, 

F2. Denne er godt etablert og bedriften har ingen intensjoner om endret plassering av sin virksomhet. 

"For å styrke sentrum i Mølnbakken er det viktig at man oppnår nærhet mellom utadrettede funksjoner. I 

prinsippet jo tettere det er mellom de utadrettede funksjonene jo mer aktivitet og ringvirkninger vil de gi 

hverandre." 

Stedsanalysen viser også til at det finnes arealreserver i Mølnbakken som i dag bare er tomrom mellom hus 

og eiendommer. For å nyttiggjøre seg disse vil det være hensiktsmessig å la utarbeide en helhetlig plan for 

det som skal være sentrum i tettstedet. 

I planen er det lagt til rette for at Mølnbakken sentrum skal være Tverlandets sentrum i fremtiden. Det 

allerede utbygde sentret er ganske romslig. Her fins mulighet både for nyetableringer og for utvidelse av 

eksisterende funksjoner mellom husene. På bakgrunn av stedsanalysen er det lagt inn krav om at hele 

sentrumsområdet må reguleres under ett før nye tiltak iverksettes. 

I sørskråningen ved eldresentret er det lokalisert et utvidet sentrumsareal BS3, som er øremerket offentlig 

tjenesteyting/ omsorgsboliger.  

 

Når Løding skole legges ned, blir det ledig ca 21 dekar. Denne inneholder skolebygninger fra 1960- og 1990- 

tallet som eies av Bodø kommune. Tomtas nærhet til infrastruktur og tilhørighet til tettstedet tilsier en 

gunstig lokalisering av offentlige formål her. Konsekvensutredningen avdekker, at selv om tomta ikke blir 

belastet med gjennomgangstrafikk, blir den utsatt for støy- og støvbelastning på grunn av nærhet til RV80. 

Uavhengig av at det ikke foreligger helt konkrete forslag på gjenbruk av eiendommen, i planen kalt B/ BOP 

1, øremerkes den i planen til offentlige formål som barnehage og omsorgsboliger. Det kombinerte formålet 

åpner også for muligheten til etablering av boliger på tomta.  

Den Læstadianske forsamling kom tidlig i planprosessen med innspill om behov for ca 10daa tomt for 

forsamlingshus, inkludert parkeringsplass og lekearealer. Det mest sentrale og minst konfliktfylte av disse 

tomtearealene ble foreslått øremerket til formålet. B/ BOP2. Forsamlingen har imidlertid avsluttet sitt 

lokaliseringsarbeid og etablerer seg på Bertnes. Administrasjonen velger å opprettholde formålet B/BOP2 da 

en ser at behovet er tilstede for den type aktivitet.  Aktuell tomt ligger opp mot Saltstraumveien. Den vil også 

være godt egnet til boligbebyggelse. Kjennetegnes med kombinert formål som innebærer boliger og offentlig 

og privat tjenesteyting. 

 

Ny samleveg til Tverlandet togstopp 

Reguleringsplan for togstoppet omfatter utbedring av boliggata Hagebyen med innregulering av fortau, med 

forbindelse fra lyskrysset ved Løding - Saltstraumveien.  

For å knytte det nye togstoppet opp mot Mølnbakken sentrum og mot boligfeltene i sørøst etableres det en ny 

samleveg på ca. 400m fra krysset mellom RV 80 og Grøttingen. Samleveien vil ivareta både fotgjenger- og 

biltrafikk mellom sentrum og boligområdene og togstasjonen. Vegen vil måtte beskjære tomta der det nå er 

etablert caravanutsalg. For øvrig vil den i hovedsak følge en opptråkket sti som i dag ligger mellom 

Krågmoen og Hagebyen. 

Jernbaneverket har mellom annet spilt inn, at atkomst fra Kjerran og boligfelt i Lauvåsen må vises på kartet. 

I plankartet er det lagt inn veglinje som viser hvor det er mulig å legge veg og kulvert. 

Overganger/underganger må vurderes nærmere når det kommer til detaljregulering/detaljplanlegging. 

 

Det fremtidige krysset mellom RV 80, Krågmoen og Grøttingen må utformes som rundkjøring. 
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Gangveier 

På Tverlandet er det et godt utbygd nett av gang- sykkelveger, fortau og stier som ivaretar de myke 

trafikantenes transportbehov.   

 

Landbruk 

Fylkesmannen i Nordland påpeker at det bør være et mål, at dyrka jord i drift ikke skal utbygges til andre 

formål.  

Jordvern gjennom fortetting er et byutviklingsområdes viktigste bidrag. For Tverlandet sin del er det en 

utfordring at større landbruksareal ligger innenfor det som defineres som sentrum. 

 

Kommunen har foreslått følgende avbøtende tiltak for nedbygging av matjord: 

 B7(benevnelse i 1.høringsutkast) endres fra boligformål til LNF. B7 er sammenlignbar med F4 i 

nettoareal. Arealet ligger rett nord for F4. 

 Det tas inn i bestemmelsene følgende avbøtende tiltak: Gårdbrukere med behov for tilført matjord 

skal få tilgang til 50 % av matjorda i et utbyggingsområde – ved å hente den selv og bruke den på 

eget gårdsbruk. Sikring av at dette blir gjennomført styres i byggesaken. Landbrukskontoret skal 

vurdere/prioritere hvilke gårdsbruk som har behov for jordforbedring. 

 Det tas inn i bestemmelsene, at omdisponering av jordbruksarealer andre steder i planområdet 

kompenseres ved at Løding i et langsiktig perspektiv skal bevares som jordbrukslandskap. 

 

I følge Samfunnskontoret i Bodø kommune er det rundt regnet 800 da jordbruksareal innenfor planområdet; 

456 daa fulldyrket og 344 innmarksbeite. Totalt 84 daa ligger i Hopen.  

Tverlandet er et byutviklingsområde. Byplan har gjort et arealregnskap med bakgrunn i dagens 30-årige 

reguleringsplaner, og finner at planforslaget bare beslaglegger 22 daa landbruksareal i strid med gjeldende 

reguleringsplaner. Det gjelder F4, B19 og BOP 3. F4 får styrende bestemmelser til plassering og utseende på 

bygg, samt krav til øvrig opparbeidelse av utomhusarealet. Grunnen til at næringsdelen er tatt ut, er ønsket 

om en tydelig og forutsigbar utnyttelse av F4. Grunneiere ønsker ikke at næring tas ut, og at det legges 

begrensninger på bruken. Men fordi arealet – med sin sentrale beliggenhet – har mye å si for Tverlandets 

identitet – vektlegges allmenne hensyn. Kommunedelsutvalget støtter denne vurderingen. 

 

 

Konklusjon og anbefaling 

Foreliggende kommunedelplan er bearbeidet og justert på bakgrunn av mottatte merknader og 

innsigelser etter 2 høringsrunder. Innsigelsene er vurdert som løst. Planmessig innhold, med 

tilhørende konsekvensutredninger, anses å være i tråd med planprogrammets målsetninger og 

føringer. Kommunedelplanen vil gi et rammeverk for den videre utviklingen av Tverlandet som et 

bærekraftig byutviklingsområde. 

 

 

 

 

 

 

 Rolf Kåre Jensen  

 Rådmann  

  Henrik K. Brækkan 

Annelise Bolland 

Byplansjef 

 Kommunaldirektør 

 

 

 

 

Saksbehandler: Kari Valberg  
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Trykte vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse datert 10.02.2014 

2. Konsekvensutredninger sist datert 10.02.2014 

3. Plankart datert 10.02.2014 

4. Bestemmelser datert 10.02.2014 

5. Oppsummeringer av innspill og administrasjonens vurderinger 

6. Bekreftelse av Fylkesmannens trekking av innsigelser 

 

Utrykte vedlegg: 

Sakens øvrige dokumenter finnes på kommunens hjemmeside: 

www.bodo.kommune.no/arealplaner 

 

 


