
Side 1 av 26 
 

 

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING FOR DEL 

AV FJELLVEIEN, RØNVIK BYDEL 

 

Utarbeidet av Bodø kommune, Dato 16.01.2019 

 

 

  



Side 2 av 26 
 

Innhold  
1 Sammendrag ........................................................................................................................................ 5 

2 Bakgrunn........................................................................................................................................... 5 

2.1 Hensikten med planen ............................................................................................................... 5 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold ................................................................................. 5 

2.3 Tidligere vedtak i saken ............................................................................................................. 5 

2.4 Utbyggingsavtaler ...................................................................................................................... 5 

2.5 Krav om konsekvensutredning .................................................................................................. 5 

3 Planprosessen ....................................................................................................................................... 5 

3.1 Medvirkningsprosess og varsel om oppstart ................................................................................ 5 

3.2 Innspill til planarbeidet .................................................................................................................. 6 

4 Planstatus og rammebetingelser ........................................................................................................ 13 

4.1 Overordnede planer .................................................................................................................... 13 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner ....................................................................................................... 13 

4.3 Tilgrensende planer ..................................................................................................................... 13 

4.4 Temaplaner.................................................................................................................................. 13 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer .............................................................................. 14 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold ............................................................................ 14 

5.1 Beliggenhet .................................................................................................................................. 14 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk ................................................................................. 16 

5.3 Stedets karakter .......................................................................................................................... 16 

5.4 Landskap ...................................................................................................................................... 16 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø ........................................................................................................ 16 

5.6 Naturverdier ................................................................................................................................ 16 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder ....................................................................... 17 

5.8 Trafikkforhold .............................................................................................................................. 17 

• Kjøreatkomst .............................................................................................................................. 17 

• Vegsystem .................................................................................................................................. 17 

• Trafikkmengde ............................................................................................................................ 18 

• Ulykkessituasjon ......................................................................................................................... 18 

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter ......................................................................................... 18 

• Kollektivtilbud ............................................................................................................................. 19 

5.9 Barns interesser ........................................................................................................................... 19 

5.10 Universell tilgjengelighet ........................................................................................................... 19 



Side 3 av 26 
 

5.11 Teknisk infrastruktur ................................................................................................................. 19 

• Vann og avløp ............................................................................................................................. 19 

• Trafo ........................................................................................................................................... 19 

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m. m. ............................................................ 19 

5.12 Grunnforhold ............................................................................................................................. 20 

• Stabilitetsforhold ........................................................................................................................ 20 

• Ledninger .................................................................................................................................... 20 

5.13 Støyforhold ................................................................................................................................ 20 

5.14 Luftforurensing .......................................................................................................................... 20 

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) ........................................................................... 20 

Fotgjengere og syklister ................................................................................................................ 21 

5.16 Analyser/ utredninger ............................................................................................................... 21 

6 Beskrivelse av planforslaget ............................................................................................................... 22 

6.1 Planlagt arealbruk........................................................................................................................ 22 

6.1.1 Utformingskonsept ................................................................................................................... 22 

6.2 Reguleringsformål ....................................................................................................................... 24 

6.2.1 Parkering............................................................................................................................... 24 

6.3 Miljøoppfølging ........................................................................................................................... 24 

6.4 Universell utforming .................................................................................................................... 24 

6.5 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS ................................................................................................. 24 

6.6 Rekkefølgebestemmelser ............................................................................................................ 25 

7 Konsekvensutredning ......................................................................................................................... 25 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget ......................................................................................... 25 

8.1 Overordnede planer .................................................................................................................... 25 

8.2 Stedets karakter .......................................................................................................................... 25 

8.3 Byform og estetikk ....................................................................................................................... 25 

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi.............................................................................. 25 

8.5 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldsloven ................................................................. 25 

8.6 Trafikkforhold .............................................................................................................................. 25 

8.7 Barns interesser ........................................................................................................................... 25 

8.8 Universell tilgjengelighet ............................................................................................................. 25 

8.9 ROS .............................................................................................................................................. 26 

8.10 Teknisk infrastruktur ................................................................................................................. 26 

8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen ............................................................................... 26 



Side 4 av 26 
 

8.12 Interessemotsetninger .............................................................................................................. 26 

8.13 Avveining av virkninger ............................................................................................................. 26 

 

  



Side 5 av 26 
 

1 Sammendrag 

2 Bakgrunn 
Bakgrunnen for dette planarbeidet er ønske om å legge til rette for trafikksikker gangveiforbindelse 

langs deler av Fjellveien inn mot skoleområdet ved Rønvik skole og Rønvik kirke.    

Tiltakshaver for planarbeidet er Bypakke Bodø v/Plan og Utbygging. Byplan og Geodatakontoret 

utarbeider plandokumentene.   

2.1 Hensikten med planen 

Innledningsvis i planarbeidet omfattet planområdet deler av Fjellveien, samt kommunalt 
grøntområdet sør for Fjellveien 19 og ny gangbru over mot Einmoen. Av hensyn til framdriften i 
prosjektet avgrenses imidlertid dette planforslaget til kun å omfatte deler av Fjellveien. Det vil bli 
jobbet med plan for ny gangvei og gangbru sørover mor Einmoen parallelt med dette planarbeidet. I 
planforslaget legges det derfor kun opp til å regulere inn veiformål, fortau, samt ny bussholdeplass.  
 
I dag er trafikkbildet i denne delen av Fjellveien uklart, med manglende fortau på deler av 
strekningen, uoversiktlige kryss og kantparkering i veibanen. Fjellveien er også en viktig skolevei for 
barn og ungdom som skal til/fra skoleområdet ved Rønvik skole.  
 
Planen grenser mot Statens Vegvesen sin plan for Nordstrandveien i vest og mot reguleringsplanen 
for Fjellveien nr. 34 sentralt i planområdet. I øst overlapper planforslaget med reguleringsplanen for 
fortau langs Årnesveien.  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Bypakke Bodø v/Plan og Utbygging. Rådgiver som foreslår teknisk utforming av 

veiprofiler, samt siktlinjer er Norconsult AS. Bodø kommune v/Byplan, Geodata og Plan- og Utbygging 

har utarbeidet planforslaget i samarbeid.  

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Til grunn for dette planforslaget ligger alternativ nr. 1, ref. Forprosjektrapport for Fortau og busstopp 

i Fjellveien, datert 25.05.2018. Totalkostnadene for alternativ 1 estimeres til omtrent 10,9 millioner 

kroner. Prosjektet inngår som del av Bypakke Bodø.  

2.4 Utbyggingsavtaler 

Med bakgrunn i at dette er Bodø kommune sin egen plan vil det ikke være aktuelt med 

utbyggingsavtale i denne saken.  

2.5 Krav om konsekvensutredning  

Kommunen har vurdert spørsmål om konsekvensutredning og funnet at planforslaget ikke vil få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jfr. §10 i Forskrift om konsekvensutredning.  

   

3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 02.juni 2018. Invitasjon til folkemøte den 11. juni 2018 ble 

annonsert samtidig, samt informasjon om at Byplan var tilgjengelig i Bylab den 15.06.18.  
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Samtidig med varsel om oppstart av planarbeid ble det sendt ut brev til alle parter, berørte 

myndigheter og interesseorganisasjoner. Det kom ca. 20 personer i folkemøtet på Rønvik skole og 

referat fra folkemøtet ble lagt ut på Byplan sin hjemmeside i etterkant av møtet. Møtedeltakerne 

kom med følgende tilbakemeldinger i møtet (kort oppsummert):  

- Viktig at en ikke legger til rette for kantparkering langs Fjellveien. Det bør settes opp skilt 
med parkering forbudt så snart som råd. 
- I dag er det et problem med siktlinjer ut i Fjellveien fra tilstøtende veier. 
- Det er stor trafikkbelastning i Fjellveien i dag og problemer med støy – knyttet til 
veitrafikk. 
- Vil utbedringstiltakene medføre mer trafikk i Fjellveien og mer gjennomgangstrafikk fra 
Vollen – området ut mot Nordstrandveien? 
- Hva med fartsdempere, vil disse bli beholdt eller legger en til rette for å øke antallet? Det er 
ønskelig at antall fartsdempere økes slik at hastigheten for biltrafikken reduseres. 
- Det er gjennomført registreringer av ferdsel for myke trafikanter i forbindelse planarbeidet 
for Nordstrandveien og barnetråkkregistreringer for skoleområdet ved Rønvik. Blir disse 
registreringene benyttet som grunnlag for dette planarbeidet? 
- Det er ønskelig at det etableres fartsreduserende tiltak langs Fjellveien, så som 
fartsdempere og innsnevring av kjørebanen. 
- Det er en god løsning å flytte busstoppet til inngangsområdet ved lekearealet sentralt i 
planområdet. Viktig at en etablerer tiltak som reduserer mulighet for at privatbiler kjører 
forbi bussen når denne står ved busstoppet og setter av passasjerer (innsnevring?). 
- En bør oppdatere ÅDT- registreringene for dette planarbeidet, slik at trafikktellingene 
«fanger» opp økningen i trafikkmengde som har skjedd de senere år, bl.a. som følge av 
utbyggingen av Årnestoppen. 
- En bør i planarbeidet se på løsninger som hindrer/reduserer gjennomgangstrafikken fra 
Vollen- området mot Nordstrandveien. Mer trafikk bør flyttes over mot Rønvikveien som er en 
breiere vei med fortau på begge sider. 
- Det er svært mange unger som benytter Fjellveien og det er viktig at en i planarbeidet 
legger opp til trafikksikker krysning av veibanen 

  

Eiendommene som vil bli berørt av erverv vil få egne møter med representant fra Plan- og 

utbyggingsavdelingen i kommunen, som håndterer ervervsarbeidet. 

3.2 Innspill til planarbeidet 
Nedenfor er innspillene fra varsling om oppstart av planarbeid oppsummert og kommentert 

Fra Oppsummering Byplans kommentarer 

Nordland 

fylkeskommune 

- Tiltaket er ikke i strid med 

arealpolitiske retningslinjer i 

fylkesplan for Nordland.  

- Det blir vist til kapittel 8. 

Arealpolitikk i Nordland, som mål 

for arealpolitikken i perioden, og 

ber om at det tas hensyn til disse i 

planarbeidet, spesielt kap 8.2 By- 

og tettstedsutvikling. Her heter det 

at:  

l) Det skal legges til rette for 

gående og syklende gjennom et 

trafikk- sikkert og 

Tas til etterretning.  
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sammenhengende gang- og 

sykkelveinett. 

n) Boliger, skoler og barnehager 

skal ha trygg ferdsel til lek og 

annen aktivitet i en variert og 

sammenhengende grønnstruktur 

med gode forbindelser til omkring- 

liggende naturområder.  

- NFK vurderer at planarbeidet vil 

være et godt trafikksikkerhetstiltak.  

- Ber om at kommunen benytter 

digital plandialog i dette 

planarbeidet.  

- NFK har ingen kulturminnefaglige 

merknader.   

 

Salten Brann IKS - Ber om at en i planarbeidet sikrer 

at tilgjengeligheten for deres 

materiell blir ivaretatt.  

Planforslaget vil øke 

framkommeligheten og 

oversikten i denne delen av 

Fjellveien.  

 

Nedre Rønvik 

Velforening 

v/ Eivind Nyhagen 

- Velforeningen er meget positiv til 

at det blir satt i gang planarbeid 

mhp. å øke trafikksikkerheten i 

denne delen av Rønvik.  

- Det er ønskelig at planarbeidet 

medfører redusert trafikkmengde og 

reduserte hastigheter.  

- I dag oppleves Fjellveien som en 

utrygg skolevei. Etablering av 

fortau, fartsdempere og fjerning av 

kantparkering vil være positive 

tiltak.   

- Velforeningen mener at tidligere 

utbedring av krysset ved butikken 

på Vollen har medført økt biltrafikk 

i nedre del av Fjellveien i retning 

mot Nordstrandveien. Dette krysset 

skulle blitt utbedret slik at 

hoveddelen av trafikken fra Vollen 

mot sentrum velger Rønvikveien.  

- Det er bygd 45 leiligheter ved 

Årnesveien, det skal bygges ny 

videregående skole med plass til 

500 elever og det skal bygges nytt 

hotell på Rønvikfjellet. Dette 

sammen med eksisterende elever 

ved Rønvik skole og barnehage (ca. 

650 personer) tilsier at det vil være 

et stort antall myke trafikanter som 

skal benytte Fjellveien.  

- Velforeningen opplyser også at 

det er utfordringer med sikten ut i 

Fjellveien fra tilstøtende veier.   

 

 

 

 

Det er i planforslaget lagt opp 

til etablering av flere 

fartsdempere, samt ny 

belysning og skilting, og nytt 

fortau. Disse tiltakene vil 

ventelig øke graden av 

trafikksikkerhet.  

 

Denne delen av Fjellveien 

inngår ikke i planforslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er, som del av planarbeidet, 

utarbeidet sikttrekanter som 

ligger til grunn for 

planforslaget. Sikttrekantene 
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Avslutningsvis har Velforeningen 

utarbeidet en prioritert liste over 

tiltak som må vurderes i 

planarbeidet:  

1. Skilting av gjennomkjøring 

forbudt ved butikken på Vollen og 

ved Nordstandveien. 

2. Fartsdempere i hele Fjellveien fra 

Butikken på Vollen og ned til 

Nordstandveien.  

3. Parkering forbudt på begge sider 

av Fjellveien (bør iverksettes 

umiddelbart) 

4. Innsnevring av veien ved buss-

stopp slik at bare ett kjøretøy kan 

passere om gangen. Velforeningen 

foreslår at dette gjøres på flere 

steder i Fjellveien slik at 

fotgjengere trygt kan passere over 

veien. Det foreslås derfor 

innsnevring ved Holstveien, 

Lagårdveien og der det anlegges 

busstopp. 

5. Krysset på Vollen bør endres slik 

at Nedre del av Fjellveien blir en 

påkjørsel på en vei som naturlig 

fører videre fra Vollen til 

Rønvikveien.  

6. Hyppigere skilting av 30 sone.  

7. Etablering av tydelige siktlinjer 

fra sideveier 

 

definerer siktkrav ved 

avkjørsler og i kryss. 

 

Ikke del av planområdet.  

 

 

Det vil bli etablert 

fartsdempere i den del av 

Fjellveien som inngår i 

planområdet.   

Fjerning av kantparkering vil 

skje så snart planen er vedtatt.  

Det vil bli etablert et kantstopp 

sentralt i planområdet. En har 

ikke lagt til rette for 

innsnevring av veien, men 

etablering av fartsdump og økt 

belysning ved busstopp.  

 

 

 

 

Ikke del av planområdet.  

 

 

 

 

Det skal etableres nye skilt for 

veistrekningen.  

Siktlinjer og siktkrav er del av 

planforslaget.  

 

Norges Vassdrags og 

Energidirektorat (NVE) 

- NVE har gitt planfaglige råd og 

veiledning i sin uttalelse til 

planoppstart. Ber om at det blir tatt 

tilstrekkelig hensyn til fagtema 

som; flom, erosjon, skred, 

vassdrags- og grunnvann samt 

energianlegg.  

 

Tas til etterretning.  

 

Statens Vegvesen - Ingen merknader.  Tas til orientering.  

Fjellveien Borettslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Borettslaget er positiv til 

planarbeidet og ber om at dette 

arbeidet blir gjennomført i .h.t 

skissert framdriftsplan.  

- Ber om at eksisterende 

fartsdempere blir videreført og at 

det i tillegg etableres nye, dette for 

å redusere hastigheten for bil- og 

busstrafikk.  

- Borettslaget støtter forslaget om å 

fjerne kantparkering i hele 

Fjellveien. Ber om at dette 

iverksettes så snart som mulig.  

 

 

 

 

I planforslaget er det lagt opp 

til etablering av 6 nye 

fartsdempere.  

 

 

Dette blir gjennomført så snart 

arbeidet blir gjennomført på 

veistrekningen.  
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Tilleggskommentar 

datert 27.06.18.  

 

 

- Det bør også settes opp flere skilt 

med 30 km fartsgrense.  

- Positiv til gangvei og bru over 

jernbanen, men ber at en vurderer 

nøye utforming av busstopp, 

gangfelt og nærmeste fartsdempere.  

 

- Borettslaget har oversendt e-post 

med tilleggskommentar der det 

opplyses at dersom det legges til 

rette for innsnevring ved busstopp 

må en sikre at fortauskantene blir så 

høye at biler og scootere ikke kan 

kjøre forbi bussen på fortauet.  

 

Det skal etableres nye skilt 

m/30 km fartsgrense.  

Gangvei og bru inngår ikke i 

dette planforslaget, men løses 

som eget prosjekt.    

 

 

Det er ikke lagt til rette for 

innsnevring ved busstopp, men 

det skal etableres fartsdempere 

på begge sider av buss-

holdeplass, nye skilt og ny 

belysning.   

Bane Nor SF - Nordlandsbanen er av nasjonal 

betydning for person- og 

godstransporten mellom Nord- 

Norge og Sør- Norge. Det er derfor 

viktig at jernbanen blir sikret 

mulighet for utvidelser på et senere 

tidspunkt og at dette 

reguleringsarbeidet ikke vil 

medføre økte kostnader knyttet til 

vedlikehold og oppgradering av 

jernbaneinfrastrukturen.  

- Bane Nor ber om at forslagsstiller 

setter seg inn i veileder for 

nasjonale interesser i 

arealplanleggingen og teknisk 

regelverk.  

- Bane Nor kan ikke utelukke 

elektrifisering av Nordlandsbanen i 

framtiden og dersom en skal 

vurdere å fravike kravet til frihøyde 

må dette begrunnes særskilt. 

  

Tas til orientering.  

Einmoen Borettslag - Einmoveien er en trang og gate i 

svært dårlig forfatning. Mellom 

jernbanen og veien er det et 

gammelt og slitt gjerde som gjør det 

vanskelig å brøyte.  

- På Einmoen borettslag sin tomt er 

det anlagt parkeringsplasser i 90 

grader mot Einmoveien. Det er ikke 

nok parkeringsplasser slik at alle de 

72 leilighetene har egen plass. Dette 

gjør at noen fastboende og 

besøkende blir henvist til å parkere 

langs gjerdet til jernbanen.  

Parkeringsplassene er anlagt slik at 

det er en viss risiko når biler skal ut 

fra plassen på grunn av stor trafikk. 

Gaten har betydelig trafikk både av 

busser, varebiler, lastebiler, 

Denne delen av planområdet 

utgår av planforslaget av 

hensyn til framdriften i 

prosjektet. Det vil bli varslet 

nytt oppstart av planarbeid for 

gangvei og gangbru sørover 

mot Einmoen når en har ledig 

kapasitet til å gjennomføre 

dette prosjektet.  
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personbiler, motorsyklister og 

sykelister. I tillegg et betydelig 

antall gående. Gata er også yndet 

vei for lufting av hunder. 

 

- Einmoen borettslag gjennomgår 

nå en betydelig og kostbar 

restaurering, og utfører nå drenering 

av samtlige 6 blokker, samt 

nedgraving av søppelanlegg. Dette 

er planlagt slik at tomte-arealet blir 

bedre utnyttet til egne formål. 

Bygging av en overgang og fortau 

vil ikke harmonere med 

borettslagets behov for egen grunn. 

Vi kan derfor ikke akseptere at 

deler av tomtegrunnen blir berørt av 

en ny overgang, eller at Einmoveien 

blir ytterligere innsnevret med 

bakgrunn i fremlagt planforslag. 

Einmoen borettslag viser til at det 

like i nærheten er 2 etablerte broer 

over jernbanen som uten tvil kan 

påbygges med bredere fortau slik at 

adkomsten til fjellveien blir ennå 

lettere.  

 

Wanja Selfors  - Vi vil først anmerke at vi er 

positiv til etablering av nytt fortau 

fra vår eiendom og videre ned til 

Nordstrandveien. 

- Vi stiller oss noe undrende til at 

plangrense er lagt langt inn i vår 

hage og er usikker hvilke ulemper 

dette vil ha for eiendommen nå og i 

framtiden. 

- Det har tidligere vært betydelige 

inngrep på vår eiendom ved 

etablering av fortau langs 

Fjellveien, der trær ble fjernet, 

gjerder flyttet, samt at fortauet ble 

så høyt at det sperret for 

vannavrenningen. 2 sluker måtte 

etableres på tomten for at 

overvannet skulle ivaretas. 

- I 2012 ble ny reguleringsplan for 

Årnesveien vedtatt. Nytt fortau og 

vei ble bygget. Veien ble da flyttet 

mot vår eiendom og vi måtte avgi 

tomtegrunn. Siktforhold i krysset 

med Fjellveien var vurdert til å 

være innenfor krav. Vi forholder 

oss til denne avtalen og hekk og 

trær blir klippet når dette vokser 

utenfor gjerder.  

Tas til orientering.  

 

 

 

Planavgrensningen er, etter 

oppstart, vesentlig redusert og 

omfatter nå kun den del av 

Fjellveien der det er behov for 

opparbeiding av fortau. Angj. 

hage blir ikke berørt av 

planforslaget.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som del av dette planarbeidet 

har Norconsult utarbeidet notat 

om siktlinjer. Siktlinjene vist i 

planforslaget er i hovedsak 

basert på denne rapporten. 

Planforslaget har, etter 

oppstart, blitt redusert i 
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- Vi foreslår som tiltak at det 

etableres fartshump eller opphøyet 

gangfelt i Årnesveien før krysset 

med Fjellveien og at det også 

vurderes etablert fartshump før og 

etter krysset i Fjellveien. Disse 

tiltak vil gi en betydelig reduksjon 

av fart og dermed sikkerhet for 

forholdene i krysset. 

- Da fortau ble etablert i Fjellveien 

mellom Solliveien og Årnesveien 

opplevde vi at farten økte på 

trafikken. Det er i ettertid anlagt en 

fartshump ved Knerten barnehage 

og flere på strekningen fra 

Årnesveien og nedover mot 

Nordstrandveien. Det registreres at 

fartshumpene gir tilsiktet effekt og 

at farten går ned her. Vårt forslag er 

at det legges inn flere fartshumper i 

veien slik at veien framstår som 

mindre attraktiv som 

gjennomgangs-gate. Vår formening 

er at Fjellveien er en atkomstvei og 

ikke en 

samlevei.  

- Vi anmoder om at det ikke gjøres 

tiltak som berører vår eiendom. 

utstrekning og omfatter nå bare 

deler av krysset 

Fjellveien/Årnesveien.  

 

Årnesveien er ikke del av dette 

planarbeidet, men det kan være 

aktuelt å gjennomføre tiltak i 

denne veien på sikt. Det vil bli 

etablert fartsdempere på begge 

sider av krysset, der 

Årnesveien munner ut i 

Fjellveien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil bli lagt til rette for i alt 

6 stk. fartsdempere i denne 

delen av Fjellveien.  

 

 

 

 

Primærhensikten med 

planarbeidet er økt 

trafikksikkerhet. Det vil da i 

noen grad bli satt rammer for 

arealbruken på tilstøtende 

eiendommer.  

  

FAU Rønvik skole - Det er flere planlagte 

vedlikeholds- og 

utbedringsprosjekter i 

området rundt Fjellveien, blant 

annet ombygging av Nordstrand- 

veien, bygging av nye boligblokker 

på Kirkhaugen, bygging av ny 

videregående skole ved Rønvik 

Skole, og ny butikk med 

boligkompleks der Coop Mega 

ligger. Da de fleste av disse 

prosjektene ikke har fullstendig 

plan over oppstart, varighet og 

omfang, ønskes det løpende 

vurderinger på hvordan disse 

prosjektene vil påvirke nær- 

områdene og trafikkbildet. Dette 

gjelder både for situasjonen under 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke laget en helhetlig 

plan som regulerer 

gjennomføringen av alle 

prosjektene i denne delen av 

Rønvik. Ettersom dette 

planarbeidet er en del av 
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utbedring, i tillegg til hvordan 

trafikkbildet vil se ut når alle disse 

prosjektene er ferdigstilt. 

- Ettersom planen innebærer en 

mulig overgang som er planlagt å 

komme inn i samme område som 

busstopp/plattform, ønsker vi at 

det skal fokuseres ekstra på sikt og 

sikring for å redusere risikoer 

ved kryssing av Fjellveien her. Vi 

vil også påpeke flere punkter vi 

anser som viktig at får ekstra 

oppmerksomhet under utbedringen. 

Disse punktene er:  

1. Kryss Fjellveien - Årnesveien 

Siktlinjer må utbedres. Belysning og 

fortau bør etableres da det spesielt 

er vanskelig med utkjøring fra 

Årnesveien til Fjellveien. 

2. Kryss Årnesveien - Solliveien 

Solliveien bør ikke ha utkjøring 

pga. vanskelige forhold under 

vinter-halvåret 

3. Kryss Fjellveien – Amtmann 

Worsøes Gate 

4. Kryss i Fjellveien 

Mottatt flere klager på farlig kryss 

for fotgjengere, bør etablere fortau 

opp til busslomme med lysregulert 

overgang. 

5. Kryss Holstveien - Fjellveien 

Det er mange som går snarveien fra 

Volden gjennom Holstveien og vi 

mener det bør være overgangsfelt 

fra Holstveien over til fortau i 

Fjellveien. 

 

Busslomme i Fjellveien 

Bør etableres et lysregulert 

overgangsfelt. Samme løsning som 

ved Aspåsen Skole. Alternativt lys 

som blinker når buss er på 

holdeplass for å gjøre kjørende 

oppmerksomme. 

 

Fortau i Fjellveien 

Fortau etableres i hele Fjellveien 

fra Rønvik helsestasjon til 

Årnesveien krysset, da det er 

etablert fortau ellers 

 

 

 

Fortau i Einmoveien 

Bypakke Bodø vil dette 

prosjektet være et av de første 

til å bli realisert (2019). Mange 

av de øvrige prosjektene det 

henvises til i merknadene er 

ikke ferdig regulert, eller 

mangler full finansiering pr. 

d.d.  Gangbru over jernbanen 

utgår av planforslaget, men vil 

bli planlagt og realisert 

gjennom et eget planarbeid.   

 

 

Det er lagt inn nye siktlinjer i 

planforslaget. Årnesveien er 

ikke del av planforslaget, men 

det vil bli etablert ny belysning 

i Fjellveien.  

 

 

 

 

I planforslaget ligger det nye 

siktlinjer for dette krysset.  

 

Det vil bli etablert to nye 

holdeplasser for buss, sentralt i 

Fjellveien, med ny belysning, 

skilting og fartsdempere.   

 

Denne delen av Fjellveien 

inngår ikke i planforslaget.   

 

 

 

 

Det vil bli etablert nye 

fartsdempere på begge sider av 

bussholdeplassen, ny belysning 

og ny skilting. En vurderer 

disse tiltakene som 

tilstrekkelige.  

 

 

 

Det er i plan for Nord-

strandveien forutsatt å etablere 

fortau fra Krysset ved Rønvik 

helsestasjon og inn i Fjellveien. 

Denne løsningen videreføres i 

dette planforslaget.  

 

Ikke del av planforslaget.  
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Einmoveien foreslås enveiskjørt inn 

fra Nordstv og må få gangfelt fra 

Nordstrandveien til Rønvikveien der 

det ikke finnes i dag. Etableres på 

Nordsiden. 

 

- Ber vi også om at det 

vurderes tiltak utenfor planområdet 

for å redusere trafikkbelastning i 

Fjellveien. Ettersom Rønvikveien 

anses å være hovedåren som skal 

brukes inn og ut av nedre Rønvik, 

vil det øke attraktiviteten og 

dermed redusere bruken av 

Fjellveien om Rønvikveien kan 

gjøres om til forkjørsvei. En 

utbedring av broen over jernbanen 

her ønskes også da gangfeltet er alt 

for smalt. 

 

 

 

 

 

Det er pr. d.d. ikke utarbeidet 

plan for Rønvikveien, men det 

vil på sikt være behov for 

opprusting av veien med vann- 

og avløpsanlegg.  

 

 

 

 

  

   

4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer  

• Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel er veiarealet avsatt til vei nåværende og tilgrensende boligområder er 
avsatt til boligbebyggelse nåværende.   

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet omfatter deler av reguleringsplan for fortau i Årnesveien (kryssområdet).  

4.3 Tilgrensende planer 
Reguleringsplan for Fjellveien 34 og reguleringsplan for Nordstrandveien.  

4.4 Temaplaner 
1. Kommunedelplan for grønnstruktur 
I kommunedelplan for grønnstruktur er det sentrale grøntområdet , sør for planområdet, avsatt som; 

Grøntområder tilknyttet institusjoner/arbeidsplasser.  

2. Kommunedelplan for sykkel 2018 - 2025 
I kommunedelplan for sykkel er Fjellveien avmerket som sykkelrute. Hensikten med 

kommunedelplanen er å få flere til å benytte sykkel som transportmiddel.  

I denne planen faller denne delen av Fjellveien inn under følgende hovedkategori: Sykling i blandet 

trafikk med ulike typer utforming avhengig av trafikkbilde. Fjellveien er ikke en prioritert sykkelrute 

de neste fire årene.     

Med sykling i blandet trafikk menes at det ikke er en egen løsning for syklister. Sykling foregår i 

kjørebanen eller på fortau. Det er ikke nødvendig å etablere egne løsninger for syklende når trafikken 
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er liten og farten er lav. Forutsetningen for slik løsning er bl.a. at det er en fartsgrense opp til 40 km/t 

og maks ÅDT 4000.  

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

Under tema Attraktive og klimavennlige by og tettestedsområder, heter det at: «Kommunene 
sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og 
gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet». 

  
2. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Mål: «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 
og fremme helse, miljø og livskvalitet 
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.». 
 

3. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Mål: «Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 
samt økt miljøvennlig energiomlegging». 
 

4. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Krav til fysisk utforming: «a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være 
sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare» og «d. Ved omdisponering av 
arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, 
skal det skaffes fullverdig erstatning ....». 

  

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

• Beliggenhet  

Planområdet utgjør deler av Fjellveien i Rønvik bydel. Planområdet ligger sentralt i Rønvika, rett nord 

for jernbanen og sør for Rønvik skole. Veien grenser til Nordstrandveien i vest og til Årnesveien i øst.  
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Rød sirkel viser planområdets beliggenhet i Rønvik.  

• Avgrensning og størrelse på planområdet 

Ved varsel om oppstart omfattet planområdet deler av Fjellveien fra Nordstrandveien i vest til 

Holstveien i øst, samt forbindelse sørover mot Einmoveien. I etterkant av varsel om oppstart, ble det 

også varslet om behov for utvidet planområdet (se utsnitt under). 

Av hensyn til framdriften i prosjektet har en imidlertid valgt å innskrenke planområdet til kun å 

omfatte Fjellveien, og den del av Fjellveien det er behov for å opparbeide fortau. Plan for etablering 

av gangvei og gangbru sørover mot Einmoen vil bli løst som eget prosjekt/planarbeid.  

 
Kartillustrasjonen viser varslet planavgrensning.  
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Kartutsnittet viser utvidet planområdet for den sørlige delen, inn mot jernbaneformålet.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Fjellveien ligger i et område med spredt småhusbebyggelse. I området finnes grøntområder i form av 
private hager, offentlige park- og lekeareal, samt større private grøntanlegg ved blokkbebyggelsen 
v/Einmoen borettslag.  
 
Rønvik kirke, Rønvik skole og barnehage ligger rett nord for planområdet. Rønvik legesenter ligger 
ved krysset i den vestlige delen av Fjellveien og Læringsverkstedet barnehage ligger øst for 
plangrensen og øst for Holstveien.  

5.3 Stedets karakter 
Nærliggende boligfelter består for det meste av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som er ført 
opp i én eller to etasjer (pluss evt. loft), men også av lavblokker.  

5.4 Landskap  
Terrenget i planområdet er relativt flatt, men skrår svakt fra øst mot vest (mot sjø). Den østlige delen 
av planområde ligger på høyde 21 m.o.h. og den vestlige delen ligger på 14m.o.h.  
 
Landskapet i planområdet og i omgivelsene består av småhusbebyggelse, flermannsboliger og 
leilighetsbygg. Planområdet har generelt gode solforhold. 
 
Nærmeste værobservasjoner er utført ved Bodø lufthavn. Vinddata fra Bodø lufthavn er i stor grad 
representative for planområdet og på årsbasis er landvind fra østlig sektor dominerende. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Finnes ingen registreringer i/ved planområdet.  

5.6 Naturverdier  
Finnes ingen registreringer i/ved planområdet. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Det finnes et grøntområde innenfor planens avgrensning, rett sør for Fjellveien nr. 19. Dette området 

er delvis opparbeidet som lekeareal med lekeapparater (huskestativ og sandkasse) men består også 

av busker, gras og større trær.  

Ut over dette grøntområdet fungerer Fjellveien som gang- og sykkelatkomst for befolkningen i 

området inn mot grønt- og idrettsområdene ved Rønvik skole, samt videre mot Rønvikfjellet og 

Linken.  

5.8 Trafikkforhold 

• Kjøreatkomst  

Denne delen av Fjellveien har kjøreatkomst fra flere veier, mot vest munner Fjellveien ut i 
Nordstrandveien og mot øst ender Fjellveien ut i parkeringsplassen ved Turisthytta. Innenfor 
planområdet finnes en rekke private avkjørsler fra boligeiendommer, samt avkjørsler fra 
omkringliggende boliggater. Den største boliggaten som munner ut i Fjellveien er Årnesveien, øst i 
planområdet.  
 
Foruten boliggater, beregnet for myke trafikanter og biltrafikk, finnes også flere gangveier som 
kommer inn i Fjellveien fra nordøst og dette er Amtmann Worsøes gate og Lagårdveien.  
 

 
Bildet vider krysset der Amtmann Worsøes gate munner ut i Fjellveien.  

• Vegsystem 

Fjellveiene er en kommunal vei som strekker seg fra Nordstrandveien i vest og til Rønvikfjellet 
(Turisthytta i øst). Veien fungerer som samleveg for befolkningen i den nordlige og sentrale delen av 
bydelen. Veien har også funksjon som skolevei for barn og ungdom som skal til/fra skoleområdene 
ved Rønvik skole, samt transportåre mot sentrum og mot næringsområdene på Rønvikleira. Veien 
har i dag kun ensidig fortau i nord, på deler av strekningen.    
 
Den kommunale veien; Rønvikveien, munner ut i Fjellveien øst for planområdet via krysset ved Coop 
Prix. Rønvikveien har bredere veiprofil enn Fjellveien og denne veien har delvis opparbeidet to-sidig 
fortau. Rønvikveien går i sørvestlig retning over jernbanen mot krysset mellom 
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Nordstrandveien/Kirkeveien og fortsetter videre i sørvestlig retning mot rundkjøringen ved RV 80 
(Snippen). Rønvikveien har funksjon som hovedvei inn mot sentrum for befolkningen i denne delen 
av Rønvik.  

• Trafikkmengde 

Kommunens trafikktellinger fra september 2018 viser følgende ÅDT tall; Fjellveien ved nr. 47 = 1711, 
Fjellveien ved nr. 101 = 898.  
 
Det foreligger tall fra eldre registreringer gjort av Bodø kommune (lilla tall). Norconsult har i 2016 
beregnet ÅDT for deler av vegnettet i forbindelse med trafikkanalyse for Kirkhaugen (grønne tall). 
Videre er det gjort egne trafikktellinger i Årnesvegen og Fjellveien i regi av fylkeskommunen, i tillegg 
til at Statens vegvesen har gjort trafikktellinger i Nordstrandvegen. Disse trafikktellingene er benyttet 
til å beregne ÅDT (hhv. blå og røde tall). 
 
Det ble gjort trafikkregistreringer i Årnesvegen i 2004 og 2005. Siden registreringen i 2004 og 2005 er 
det tilkommet nye boliger i Årnesvegen 4, ny barnehage, og ny parkeringsplass i tilknytning til skolen. 
Nye tellinger fra 2017 antyder at trafikken har steget med ca. 500 kjt/d forbi Årnesheimen. Vi kan 
derfor anta at ÅDT i Årnesveien forbi skolen har steget tilsvarende, fra 250 kjt/d (2004) til 750 kjt/d 
(2017). 
 

 
Illustrasjonen viser eksisterende ÅDT- tall i/ved Fjellveien. Illustrasjonen og deler av teksten er hentet 
fra trafikknotat utarbeidet av VIANOVA 2017.  
 

• Ulykkessituasjon 

Oversikten over ulykkesstatistikk for Fjellveien viser at det ikke er registrert ulykker innenfor 
planområdet, det er imidlertid registrert flere ulykker i krysset mellom Fjellveien og Rønvikveien og i 
krysset ved Nordstrandveien (Kilde; Vegkart.no).  

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

I dag den del av Fjellveien, som inngår i planområdet, opparbeidet med ensidig fortau på deler av 
strekningen (ca. 50m av en totallengde på ca. 400m). Det er i tillegg opparbeidet to 
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fotgjengeroverganger innenfor planområdet, samt flere busstopp og det er etablert flere private 
avkjørsler.  Det er videre lagt til rette for kantparkering for privatbiler i hele veistrekningen.  
 
Sentralt i planområdet munner siste del av Amtmann Worsøes gate ut i Fjellveien, dette er 
hovedatkomst for gående og syklende inn til skoleområdene ved Rønvik, samt til Rønvik kirke. 
Fartsgrensen i Fjellveien er 30 km/t.   

• Kollektivtilbud 

I Fjellveien er det et godt utbygd kollektivtilbud med flere busstopp. Fjellveien blir driftet av Linje 3 
Stordalen - City Nord - Sentrum – Vollen.  

5.9 Barns interesser 
I denne delen av Fjellveien bor det et stort antall barnefamilier, det ligger i tillegg en barnehage rett 
øst for plangrensen, samt et større skoleområde i nord. Sør for planens avgrensning ligger det et 
grøntområde som er opparbeidet med lekeapparater, trær og busker.  

 
Bildet viser grøntarealet sentralt i planområdet med lekeapparater og trafostasjon i bakkant.  

5.10 Universell tilgjengelighet 
I dag er Fjellveien opparbeidet som en boliggate med ensidig fortau på deler av strekningen. Dagens 
veistandard med vei, fortau og busstopp tilfredsstiller ikke kravene til universell tilgjengelighet.  

5.11 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 

Vann- og avløpsledningene i Fjellveien ble opparbeidet i 2004 og er av god kvalitet.  

• Trafo 

Det finnes en trafostasjon innenfor planområdet, innenfor areal avsatt som grønnstruktur/lekeareal.  

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m. m. 

Ikke aktuelt.  
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5.12 Grunnforhold 

• Stabilitetsforhold 

Denne delen av Rønvik ligger innenfor det som er avmerket som marin grensen (kilde NGU).  

• Ledninger 

Det ligger el- ledninger og fiberledninger i grøftesystemene langs Fjellveien og inn til private 
boligeiendommer, samt langs jernbanetraseen. Ledningstraseene krysser også veien på flere punkt, 
spesielt i området sør for Årnesveien.   

 
Utsnittet viser el- ledninger i krysset Årnesveien/Fjellveien 

5.13 Støyforhold 
Fjellveien, ved nr. 22b, hadde i 2017 en ÅDT på 1576 og veien er også en kollektivtrasé. Fartsgrensen 
i Fjellveien er satt til 30 km/t.  
 
Det er ikke gjennomført støymålinger som grunnlag for dette planarbeidet, men det antas med 
bakgrunn i ÅDT- tall at det er begrensede utfordringer knyttet til veitrafikkstøy.  

5.14 Luftforurensing 
Det er ikke foretatt registreringer av luftforurensing som del av dette planarbeidet.  

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Relevante risiko‐ og sårbarhetsmomenter ved eksisterende situasjon er: 
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Fotgjengere og syklister 

På grunn av manglende fortau, kantparkering og uoversiktlige kryss, er trafikkbildet for myke 
trafikanter uoversiktlig. Fjellveien er også kollektivtrase og det finnes flere fotgjengeroverganger 
i/ved planområdet.  
 

 
 

5.16 Analyser/ utredninger 
Norconsult har på bestilling fra Bodø kommune utarbeidet et forprosjekt og gjort en 
kostnadsvurdering for nytt fortau i Fjellveien fra Nordstrandveien i vest til Årnesveien i øst. 
Forprosjektet omfatter løsninger for nytt fortau, overvannshåndtering, forslag til skiltplan og forslag 
til belysningsplan.  
 

 
Kartillustrasjonen viser utsnitt av forprosjekt for fortau og busstopp i Fjellveien, alternativ 1.  

Bildet viser krysset der Årnesveien 

munner ut i Fjellveien. Krysset er 

uoversiktlig og det mangler et 

sammenhengende fortau på 

nordsiden av denne delen av 

Fjellveien.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet omfatter deler av Fjellveien, fra kryss med Nordstrandveien i vest til kryss med 

Årnesveien i øst. Totalt utgjør dette en strekning på ca. 375 meter. Innledningsvis i dette planarbeidet 

hadde en ønske om å ta med grøntområdet sør for Fjellveien nr. 19, samt gangbru over jernbanen mot 

Einmoen. Av hensyn til framdriften i dette prosjektet har en imidlertid valgt å ta denne delen av planen 

ut av planforslaget, og planen omfatter nå kun deler av Fjellveien.  

 

Innledningsvis ønsket en å ha planområdet helt til Holstveien i øst, der det skulle vurderes etablering 

av nytt busstopp ved eksisterende busstopplassering. Under forprosjektet ble det imidlertid avdekket at 

eksisterende busstopp ved Holstveien/Årnesveien og ved Lagårdveien/Amtmann Worsøes gate kunne 

fjernes dersom man etablerte nytt busstopp omtrent midt mellom Holstveien og Nordstrandveien. 

 

Dagens forhold for gående og syklende i denne delen av Fjellveien er lite tilfredsstillende. Det er 

dårlig med fortausløsninger, og parkerte biler langs veien kombinert med at dette er en busstrasé gjør 

forholdene tidvis uoversiktlig og småkaotisk. Et nytt fortau i denne delen av Fjellveien vil medføre økt 

trafikksikkerhet for myke trafikanter, og minske risikoen for fotgjengerulykker. 

 

6.1.1 Utformingskonsept 

Planforslaget er en bearbeiding av forprosjektrapport – fortau og busstopp i Fjellveien, 

alternativ 1, utarbeidet av Norconsult mai 2018.  

 

Forutsetninger for forprosjektet:  

• Fortau med fast dekke skal minimum ha bredde 2,5 m fra front kantstein.  

• Det skal tas hensyn til overvannshåndtering av vei, grøft og naboeiendommer. 

• Plassering av gatebelysning. 

• Plassering av skilt. 

• Trafikksikre krysninger av Fjellveien. 

• Tilknytning til eksisterende sideveier. 

• Snøopplagring på begge sider av veien. 

• Eksisterende fortau beholdes. Nye fortau knyttes til disse. 

• Etablering av ett nytt busstopp utformet som kantstopp.  

• Avgrensning mellom vei og sideområder/eiendommer på sørsiden 

 

Det er tatt utgangspunkt i eksisterende mur-, hekk- og gjerdelinjer, for å unngå å berøre disse. 

Dermed er linjeføring for veg og fortau gitt. For å kunne etablere fortau med bredde 2,5 m 

uten å komme innenfor gjerdelinjer på tilstøtende eiendommer, må man på mesteparten av 

strekningen spise litt av eksisterende veg. For å tilfredsstille kravene til kjørebanebredder i 

Statens vegvesens håndbok N100 må man derfor utvide vegen noe på deler av sørsiden. Dette 

gjelder primært vest for eksisterende fortau utenfor Fjellveien 21A-F. Her må eksisterende 

innkjørsler tilpasses noe ved utvidelse av veg. Øst for nevnte fortau vil man kunne beholde 

vegkanten på sørsiden slik den foreligger i dag. 

 

Med en ÅDT på 1600 kan Fjellveien karakteriseres som en samleveg med 

dimensjoneringsklasse Sa2 (i henhold til Statens vegvesens håndbok N100), men med 

fartsgrense 30 km/t. Dette utløser krav til en total kjørebanebredde på 5,5 m (2 x 2,75 m), der 
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breddeutvidelser i kurver kommer i tillegg. Det er derfor tatt utgangspunkt i disse breddene 

ved utvidelse av veg på sørsiden. Det må påregnes noe tilpasning av innkjørsler som følge av 

nytt fortau og utvidelse av Fjellveien.  

 

Med kjørefeltbredder på 2 x 2,75 m og det faktum at det er lite plass for øvrig inn mot 

eksisterende gjerder og eiendommer, anbefales det å innføre parkeringsforbud i denne delen 

av Fjellveien. Det forutsettes da at beboerparkering kan løses inne på eiendommene. 

 

Alternativ 1 

Alternativ 1 er en utbedring i hele vegens bredde. Dette vil medføre at man til en viss grad 

kan tilpasse ytterkant fortau til eksisterende innkjørsler og eiendommer. Man kan samtidig 

gjøre justeringer på vegens tverrfall slik at man får tilfredsstillende fallforhold og bedre 

kontroll på vannavrenningen. Et slikt tiltak vil medføre at vi enkelte plasser hever og/eller 

senker vegen litt i forhold til eksisterende veg. 
 

 
 

Fartshumper 

Det er i alternativ 1 i forprosjektet skissert opp at det anlegges seks nye fartshumper med ca. 

55-80 meters mellomrom. Det må tas en nærmere gjennomgang av antall fartshumper og 

plassering av disse i samarbeid med Nordland fylkeskommune, i forkant av detalj-

prosjekteringen. Dette fordi Fjellveien er busstrasé, og fartshumper medfører ubehag for 

sjåfører og passasjerer i tunge kjøretøy. 

 

Busstopp 

Det er i dag fire busstopp i denne delen av Fjellveien: 

• Ett busstopp rett øst for gang- og sykkelveg til Lagårdveien (vestgående buss) 

• Ett busstopp rett vest for gang- og sykkelveg til Amtmann Worsøes gate (østgående buss) 

• To busstopp rett øst for kryss Årnesveien. 

 

I tre av busstoppene må passasjerer vente i/nær kjørebanen ettersom det ikke finnes noe 

venteareal eller plattform her. Ett av busstoppene øst for kryss Årnesveien (for vestgående 

buss) er i tilknytning til eksisterende fortau, og kan betraktes som et kantstopp. 

Ettersom det er svært begrenset med plass til å etablere kantstopp der det er eksisterende 

busstopp i dag, anbefales det at det lages nytt busstopp i tilknytning til eksisterende 

grøntområde i Fjellveien, og at eksisterende busstopp ved Årnesveien, Amtmann Worsøes 

gate og Lagårdveien fjernes. 
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Ved eksisterende grøntområde vil man kunne etablere to nye kantstopp på hver side av vegen, 

som tilfredsstiller kravene til kantstopp i Statens vegvesens håndbok. Alle avstandene ved 

fjerning av eksisterende busstopp ved Lagårdveien/Amtmann Worsøes gate og Årnesveien, 

samt etablering av nytt busstopp i Fjellveien, vil være i henhold til anbefalingene i Statens 

vegvesens håndbok.  

 

 
Utsnittet viser veiprofil for ny vei med fortau, bussholdeplass og fartshumper.  

 

6.2 Reguleringsformål 

Planområdet er regulert til følgende formål, jfr. pbl § 12‐5: 

• Kjøreveg (o_SV) 

• Fortau (o_SF) 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 

• Kollektiv/holdeplass (o_SKH) 

• Boligbebyggelse (B) 

6.2.1 Parkering 

I dag foregår det kantparkering langs hele Fjellveien. Ny plan forutsetter at kantparkeringen 

fjernes og at det etableres fortau på nordsiden langs hele veistrekningen som inngår i 

planområdet.  

6.3 Miljøoppfølging 

Det foreslås ikke krav ut over det som lov og forskrifter krever. 

6.4 Universell utforming 

Det stilles krav om universell utforming, og situasjonen er gunstig for gjennomføring av dette. 

6.5 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

ROS‐analysen viser at planforslaget påvirker trafikkavvikling, sikkerhet, tilgjengelighet, støv 

og støy, og faren for ulykker. På de fleste punkter er de forventede virkningene positive, dvs. 

forbedring fra dagens situasjon.  
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6.6 Rekkefølgebestemmelser 

Opparbeiding gjøres av Bodø kommune selv. Det er ikke behov for rekkefølgebestemmelser.  

7 Konsekvensutredning 
Det er ikke stilt krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften. Begrunnelsen 

er gitt i punkt 2.4. 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 

Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel og temaplaner, og bidrar til å 

realisere mål og tiltak i disse. 

8.2 Stedets karakter 

Planen vil ikke føre til endring i stedets karakter, men en oppgradering som har som 

målsetting å fremme økt trafikksikkerhet og funksjonalitet, samt en estetisk forbedring. 

8.3 Byform og estetikk 

Ingen konsekvenser. 

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Ingen konsekvenser. 

8.5 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldsloven 

Det er ikke registrert sårbar eller spesielt verdifull flora eller fauna innenfor planområdet. 

Kommunen vurderer derfor at kunnskapsgrunnlaget og føre‐var prinsippet i loven (§§ 8 og 9) 

er ivaretatt. De planlagte tiltakene berører ikke naturmangfoldet. Øvrige paragrafer i kap. II 

kommer derved ikke til anvendelse. 

8.6 Trafikkforhold 
Hovedgrepet er tydelig separering mellom fotgjengere i bilister. Bredder er dimensjonert etter kravene 

i vegnormalene, der kjørefelt har minimumsbredder og ekstra gatebredde tilfaller gående. 

Konsekvensen er at biltrafikken i større grad enn i dag tvinges til lav hastighet, både gjennom 

etablering av fartsreduserende tiltak, samt innsnevring av kjørefeltet. I planforslaget legger man også 

opp til å fjerne kantparkeringen, noe som vil gjøre trafikkbildet mer oversiktlig for myke trafikanter.  

tilpasset en boliggate 

 

Vurderingen er at alle grupper vil få en forbedret situasjon. For noen kan redusert kantparkering 

oppfattes som negativt.  

8.7 Barns interesser 
Den største gevinsten for barn og unge er økt trygghet og framkommelighet som følge av tydelig 

separering og økt lesbarhet. Kortere kryssinger med god oversikt reduserer faren for ulykker. 

8.8 Universell tilgjengelighet 
Det stilles krav om at trafikkarealet skal gis universell utforming som gir god framkommelighet for 

alle. 
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8.9 ROS 
I følge ROS analysen er gjennomføringsfasen den mest risikofylte. Det stilles i regulerings-

bestemmelsene krav om egen plan for denne fasen som skal identifisere risikomomentene og beskrive 

og iverksette avbøtende tiltak. 

8.10 Teknisk infrastruktur 
Det forutsettes ikke opprusting av kommunaltekniske anlegg. Eksisterende anlegg og annen forsyning 

(el, tele etc.) skal ivaretas i utbyggingen. 

8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Gjennomføring av arbeidene må primært finansieres av Bodø kommune gjennom Bypakke Bodø.  

8.12 Interessemotsetninger 
Det er registrert få interessemotsetninger i dette planforslaget. 

8.13 Avveining av virkninger 
Virkningene vurderes som å ha positiv konsekvens for trafikksikkerhet og framkommelighet for 

gående og syklende, og vil i sum være positiv for denne delen av Rønvika.  

 


