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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
Busstrasé mellom Oddan og Høgåsen, Tverlandet  
Planid: 2019007 
 
Møtedato: 10.04.2019    
 
Deltakere fra forslagsstiller: Tom Johannesen (Bypakke Bodø/Plan og utbygging), Truls 
Moan (Bypakke Bodø/Plan og utbygging) 
 
Deltakere fra Byplan: Ingvild Gabrielsen, Svana Hollum  
 
Andre deltakere fra kommunen: Anita Berntsen (Byggesak), Stig Solli (Geodata), Bjørn Tore 
Olsen (Næring og utvikling), Svein Ove Moen (Plan og utbygging) 
  

 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf.:  
Svana Hollum: svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no /75 55 53 59 
Ingvild Gabrielsen: ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no /75 55 53 44 
 
Beskrivelse av planområdet 
Gnr/bnr: 70/155, 70/300, 70/506, 70/507, 70/820, 70/829, 71/10, 71/36, 71/37, 71/55, 
71/70, 71/75, 71/85, 71/89, 71/90, 71/91, 71/100, 71/105, 71/113, 71/115, 71/121, 71/149, 
71/160, 71/168, 71/178, 145/119. 
 
Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.  
 
Størrelse: 34.062.26 m2 
 
Beskrivelse av planforslag 
Det skal utarbeides en ny detaljregulering for en busstrasé mellom Tverlandsveien og 

Høgåsveien på Tverlandet. Strekningen mellom Tverlandsveien og Høgåsveien er cirka 700 

meter og vil følge veiene Bjørnhaugen og Lahaugen. Dette er et bypakkeprosjekt i 

handlingsplan for kollektiv. Målet er å bedre flatedekningen for kollektiv på Tverlandet. 

Busstraseen skal gå gjennom Lahaugen og via en ny bussvei som etableres ved den 

eksisterende gang- og sykkelveien over til Bjørnhaugen. Det er nødvendig å oppgradere 

Lahaugen og Bjørnhaugen. Myke trafikanter vil bli ivaretatt ved at det blir fortau eller gang- 

og sykkelvei langs hele strekningen mellom Tverlandsveien og Høgåsveien. Det planlegges 

også fire nye holdeplasser på strekningen – to i hver retning. Bussholdeplasser i øst tenkes 

plassert i Bjørnhaugen og holdeplassene i vest tenkes plassert i Tverlandsveien. Endelig 

plassering av holdeplassene vil avklares i planprosessen. 
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SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 

 Bredde på vei, antall kjørefelt og behov for møteplass må avklares gjennom 
planprosessen.  

 Bussholdeplasser i øst tenkes plassert i Bjørnhaugen. Høgåsveien er bratt og uoversiktlig. 
Plassering av holdeplassene kan komme i konflikt med en adkomstvei i en gjeldende 
reguleringsplan. Dette må avklares i planprosessen.  

 Det er et friområde, blant annet med en fotballbane øst i området. Fotballbanen skal 
ikke berøres av planarbeidet, men på grunn av bygging av fortau og oppgradering av 
veien, samt kantstopp for buss, kan det hende at deler av arealet regulert til 
grønnstruktur i KDP Tverlandet tettsted blir berørt.  

 I tillegg til området i øst, som er regulert til friluftsliv, kan områder avsatt til bolig i KDP, 
men registrert som viktig i friluftskartleggingen bli berørt. Det går stier i dette området. 
Disse skal ivaretas. 

 Bussholdeplasser i vest tenkes plassert i Tverlandsveien siden det er bedre plass der enn i 
Lahaugen. Plassering i Tverlandsveien gir også mulighet til å slå sammen holdeplassene 
for lokalbuss og regionbuss. Utfordringer her er mulig behov for grunnerverv, flytting av 
kryss, siktforhold m.m.  

 Vann og avløp må sees på. Det må sees på mulighet for å koble seg på eksisterende 
overvannssystem. 

 Stigningsprosenten på deler av strekningen blir på 10 %. 
 

 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Kommuneplan og kommunedelplaner 
Kommunedelplan for Tverlandet tettsted. 
 
Andre føringer 
Kollektivplan Bodø 2010-2021.  
 

 
Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

 Bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet, planID 5039 (2012) – skal 
oppheves. 

 Løding boligpark, planID 5027 (2005) – deler av planen kan bli berørt/opphevet. 

 Reguleringsendring for Oddan søndre, Løding, planID 5010_05 (2001) – deler av planen 
kan bli berørt/opphevet. Dette avklares gjennom planprosessen.  

 
Pågående planarbeid 
Detaljregulering for B14, Oddan (berører ikke planområdet direkte). 
 

 
AVGRENSNING AV PLANEN 
Planavgrensningen tar med seg kryssene Tverlandsveien/Lahaugen og 

Bjørnhaugen/Haugåsveien. Avgrensningen følger Lahaugen, Bjørnhaugen og gang- og 

sykkelveien som går mellom disse. Planavgrensningen følger i stor grad eiendomsgrenser og 
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plangrenser, men tar også med seg deler av privat eiendom. Deler av veiene Torvmyra og 

Langåkeren inngår også i planavgrensningen.  

 

 
VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING. 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er: 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
b. Saken faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 
Begrunnelse fra planlegger/kommunen: 
Planen er i tråd med gjeldende overordnede planer. 
 

 
GEBYR 
Kommunal plan og ikke gebyr. 
 

 
FRAMDRIFT 
Målet er å sende forslag til detaljregulering på høring og offentlig ettersyn i august, og legge 
fram planen for politisk behandling i slutten av 2019.  
 
MEDVIRKNING 
Det varsles oppstart med en frist for å komme med merknader på fire uker. Det arrangeres 
et folkemøte på Tverlandet 7. mai i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Et forslag til 
detaljregulering vil sendes på høring og til offentlig ettersyn, og det vil være mulig å komme 
med innspill og merknader til planen.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE 
Ingen aktuelle ved oppstart.  
 

 
PLANLEVERANSE 
 
Planleveransen for en ny eller endret plan skal bestå av følgende dokumenter: 

 Kopi av annonse for oppstart plansak. 

 Plankart på pdf og sosifil.  

 Planbeskrivelse med ROS og eventuell KU / oppsummering av KU. 

 Planbestemmelser. 

 Eventuell KU 

 Evt. andre dokumenter avtalt tidligere i prosessen, f.eks digital 3D modell. 

 Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument i Open Document Format. 

 For sentrumsområdet kreves modell i 1:500. 

 Mindre enn 12 måneder mellom planleveranse og oppstartsmøte. 
 
Bodø kommunes maler brukes i utarbeidelse av planforslag. 
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SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLAN 
Legges ved referatet. 
 
 

 
KONKLUSJON 

 Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan. 
 
Saksbehandlere Svana Hollum og Ingvild Gabrielsen. 
 
Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis 
en frist på en uke for evt. merknader til referatet. 
 

 
 
Referent: 
 
Svana Hollum 
 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 
vurderinger fra byplan er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i 
senere saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner 
og politiske vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i 
planarbeidet underveis. 
 
 


