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Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for hotell på 
Rønvikfjellet 
 

Bystyrets behandling i møte den 09.05.2019: 
 

Forslag 
 
Fra Håkon A. Møller, MDG: 

Utsettelsesforslag:  

Saken avvises da etablering av et større konferansehotell på Rønvikfjellet vil være i strid med 
kommuneplanens arealdel, kommunens satsing på en grønn og kompakt byutvikling, og bystyrets 
vedtak av 6.12.18 om at 1,5-gradersmålet skal ligge til grunn for behandlingen av alle større saker. 
Rådmannen bes fremme et bearbeidet forslag til detaljreguleringsplan som legger til rette for 
oppgradering av øvre del av Fjellveien i henhold til 0+-alternativet, men som ikke åpner for 
etablering av hotell som skissert. 

 

Fra Astrid T. Olsen, SV: 

Det gjennomføres en analyse med utgangspunkt i at realisering av nytt hotellbygg og ny skole skal 
bidra til redusert trafikkbelastning. Analysen skal vise hvilke grep man må ta for å redusere dagens 
trafikk i området. Analysen skal legges fram sammen med revidering av Kollektivtrafikkplan for 
Bodø kommune. Det tas kontakt med NFK for å utrede bussforbindelse fra sentrum gjennom 
Rønvika til Rønvikfjellet. Bussen skal bidra til trafikksikkerhet i byggeperiode med nye veier i 
Rønvikområdet, redusere behovet for bruk av personbil, ivareta arbeidsreiser og være et tilbud til 



reiselivsgjester. Saken fremmes for bystyret i 3.kvartal med sikte på å innarbeide kostnader i 
budsjett 2020. Det lages plan for jevnlige informasjonsmøter med grunneiere og brukere av 
området gjennom hele prosessen. 

 

Fra Håkon A. Møller, MDG: 

o Primært:  

Det legges inn en rekkefølgebestemmelse om at bussforbindelse til Rønvikfjellet skal være etablert 
før rammetillatelse gis.  

o Subsidiært:  

Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for sone C skal ligge til grunn for hotellets 
parkeringskrav. Parkeringsbehovet skal løses innenfor hotelltomten samt på den offentlige 
parkeringsplassen (SPP1). 

 

Votering 
 
Utsettelsesforslaget fikk 6 stemmer og falt (4R, 1MDG, 1V). 
Innstillingen ble vedtatt mot 6 stemmer (4R, 1V, 1MDG). 
Primærforslag fra Håkon A. Møller fikk 8 stemmer og falt (4R, 2SV, 1V, 1MDG) 
Sekundærforslag fra Håkon A. Møller fikk 6 stemmer og falt (4R, 1V, 1MDG) 
Forslag fra Astrid Olsen ble vedtatt mot 6 stemmer (4R, 1V, 1MDG) 
 

 

Vedtak 
 
Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet slik den er vist på plankart 
med planID 2017011, datert 19.01.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 
02.04.2019 og planbeskrivelse, datert 19.01.2019. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
Kommunen skal være en pådriver for etablering av bussforbindelse til rønvikfjell platået.  
 
Det gjennomføres en analyse med utgangspunkt i at realisering av nytt hotellbygg og ny skole skal 
bidra til redusert trafikkbelastning. Analysen skal vise hvilke grep man må ta for å redusere dagens 
trafikk i området. Analysen skal legges fram sammen med revidering av Kollektivtrafikkplan for 
Bodø kommune. Det tas kontakt med NFK for å utrede bussforbindelse fra sentrum gjennom 
Rønvika til Rønvikfjellet. Bussen skal bidra til trafikksikkerhet i byggeperiode med nye veier i 
Rønvikområdet, redusere behovet for bruk av personbil, ivareta arbeidsreiser og være et tilbud til 
reiselivsgjester. Saken fremmes for bystyret i 3.kvartal med sikte på å innarbeide kostnader i 
budsjett 2020. Det lages plan for jevnlige informasjonsmøter med grunneiere og brukere av 
området gjennom hele prosessen. 



 

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 24.04.2019: 
Astrid Tove Olsen fremmet følgende forslag: 

Kommunen skal være en pådriver for etablering av bussforbindelse til rønvikfjell platået.  

  

Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Utsettelsesforslag:  

Saken avvises da etablering av et større konferansehotell på Rønvikfjellet vil være i strid med 
kommuneplanens arealdel, kommunens satsing på en grønn og kompakt byutvikling, og bystyrets 
vedtak av 6.12.18 om at 1,5-gradersmålet skal ligge til grunn for behandlingen av alle større saker. 
Rådmannen bes fremme et bearbeidet forslag til detaljreguleringsplan som legger til rette for 
oppgradering av øvre del av Fjellveien i henhold til 0+-alternativet, men som ikke åpner for 
etablering av hotell som skissert. 

Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for sone C skal ligge til grunn for hotellets 
parkeringskrav. Parkeringsbehovet skal løses innenfor hotelltomten samt på den offentlige 
parkeringsplassen (SPP1). 

 

Votering: 

Utsettelsesforslag fra Håkon Møller fikk 1 stemme og falt. 

Forslag fra Astrid Olsen SV: 

Enstemmig vedtatt 

Forslag fra Håkon Møller: 

Fikk 1 (1MDG) stemme og falt. 

 

Komite for plan, næring og miljøs innstilling: 
Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet slik den er vist på plankart 
med planID 2017011, datert 19.01.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 
02.04.2019 og planbeskrivelse, datert 19.01.2019. 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
Kommunen skal være en pådriver for etablering av bussforbindelse til rønvikfjell platået.  
 
 
 



Bodø ungdomsråds behandling i møte den 23.04.2019: 
 

 

 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 23.04.2019: 
 
Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling. 
 
 
Votering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling. 
 

Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 23.04.2019: 
 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse: 
Rådet stiller seg bak rådmannens innstilling.  
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 
Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet slik den er vist på plankart 
med planID 2017011, datert 19.01.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 
02.04.2019 og planbeskrivelse, datert 19.01.2019. 
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 



 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  

Annelise Bolland  Knut A. Hernes 
Byplansjef 

 
 Kommunaldirektør 

 
 
Saksbehandler: Mats Marthinussen 

 

 
 

Trykte vedlegg: 
 

1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 

Utrykte vedlegg: 
 

1. Alle uttalelser etter 2. høringsrunde 
2. Alle uttalelser etter 1. høringsrunde 
3. Oppsummering av uttalelser etter 1. høringsrunde med kommentar 
4. KU Landskap Notat 0+ 
5. KU Landskap Revidert 0+ 
6. KU Samfunn og friluftsliv Notat 0+ 
7. KU Støy 
8. KU Støy Notat 0+ 
9. Vindanalyse 
10. Radioteknisk vurdering 
11. Plan og Profil vei 0+ 
12. Godkjenning av fravikssøknad 
13. Trekking av innsigelse – Statens Vegvesen 
14. Referat fra dialogmøte mellom Bodø kommune og Statens Vegvesen 
15. Sametingets kulturminnebefaring 
16. Skisseprosjekt kommunal infrastruktur 

 
Utrykte vedlegg er tilgjengelig på: https://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-
behandling/category8036.html  
 

Sammendrag 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av hotell og konferansesenter (250-300 
hotellrom) på Rønvikfjellet i inntil 8 etasjer, samt oppgradering av eksisterende offentlig parkering, 
etablering av ny offentlig parkeringsplass og ny og utbedret vei opp til Rønvikfjellet. 
  

https://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html
https://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html


Planen er ikke uten videre i tråd med mål i Kommuneplanen om kompakt byutvikling eller mål i 
statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Men den vil kunne 
bidra til å løfte Bodø som turistdestinasjon og bedre tilrettelegging for friluftslivet og åpne for at 
flere kan få oppleve naturen i marka. 
 
Rådmannen mener de positive konsekvensene er vesentlig sterkere enn de negative og foreslår 
derfor at planen vedtas slik den foreligger etter endringene som er gjort etter høring og offentlig 
ettersyn. 



Saksopplysninger 
 
Bakgrunn  
Forslagsstiller er AB Invest AS og planen er utarbeidet av Norconsult AS.  
 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av hotell og konferansesenter (250-300 
hotellrom) på Rønvikfjellet i inntil 8 etasjer, samt en ny og utbedret vei opp til Rønvikfjellet. Planen 
legger også til rette for at eksisterende parkeringsplass for friluftslivsbesøkende skal opprustes og i 
tillegg legges det til rette for at det kan etableres en ny offentlig parkeringsplass som skal løse 
behov for friluftslivsbesøkende og hotellet. I tillegg kommer annen nødvendig infrastruktur for 
tiltaket.  
 
Planområdet ligger nord-øst for Bodø sentrum, på Rønvikfjellet (se figur 1). 
 

 
Figur 1: Planområdet ligger innenfor rød sirkel 
 
Rønvikfjellet har siden 1890 huset en turisthytte og vært samlingssted for friluftsliv, stevner, 
turister mv. Bilveien opp til fjellet ble etablert av Bodø og Omegns turistforening i 1929. 
Turisthytten som ligger på toppen av fjellet i dag, ble bygget i 1965 og fremstår i dag i dårlig 
forfatning etter flere år uten drift. 
 
I 1991 overtok Bodø kommune ved AS Industribygg eiendommen for å sikre området for 
friluftslivet. I 2001 fradelte kommunen den delen av eiendommen hvor turisthytta står og solgte 
denne til den private aktøren Ørnestedet AS for at de skulle drive turisthytta. Planutvalget (nå 
Komite for plan, næring og miljø) vedtok i møte den 24.11.2009 at Ørnestedet AS kunne gå videre 
med planer om å bygge hotell på eiendommen. Det ble fattet følgende vedtak:  



«Planutvalget åpner for at tiltakshaverne på Turisthytta kan starte en reg. prosess med mål om å 
kunne etablere et hotell ved Turisthytta. Følgende forutsetninger skal ligge til grunn for arbeidet:  
 

• Atkomst utbedres 
• Allmenhetens tilgjengelighet ivaretas i forhold til:  

o Atkomst, eksisterende parkering, utsiktspunkt, kafe, restaurant, aktivitetsparken 
og bruken av Bodømarka.  

• Det settes høye krav til den arkitektoniske utformingen av hotellet m. tilliggende 
aktiviteter.  

• Bevisst på utformingen i forhold til den menneskelige skalaen, spesielt i forhold til 
utformingen av hotellet og platået/utsiktspunktet.» 

 
Det ble holdt oppstartsmøte med Byplan 16.12.2009 og planoppstart med høring av planprogram 
ble varslet i oktober 2010. Planen ble ikke sendt på høring og planprosessen stoppet opp. 
  
I april 2017 ble det på nytt fremmet forslag om hotell på Rønvikfjellet. Nå med AB Invest AS som 
forslagsstiller. Siden forrige prosess var det igangsatt arbeid med ny kommuneplanens arealdel og 
skifte innenfor politikken. Det ble derfor fremmet ny prinsippsak vedrørende om man kunne gå 
videre med hotellplaner. I møte den 22.06.2017 vedtok Formannskapet følgende: 
  
«Det gis tilslutning til at utbygger går videre med planer for bygging av hotell på Turisthytta/ 
Rønvikfjellet. 
 
Formannskapet ber om at rådmannen, i en ny sak, utreder ny adkomstløsning til turisthytteplatået. 
Herunder også tilførsel av strøm, fiber, vann og avløp, samt oppgradering av parkeringsplass.  
Det settes høye krav til klimaavtrykk og miljøvennlige løsninger i utformingen av hotellet og 
tilliggende infrastruktur. 
  
I samme sak skal det også gjøres en vurdering av hvordan tilgjengeligheten for allmenheten blir 
ivaretatt ved bygging av et hotell i dette området.  
 
Saken legges frem for politisk behandling innen høsten 2017.»  
 
Utbedring av vei opp til platået der Turisthytta ligger er også aktualisert fordi området er blitt et 
viktig utfartsområde for Bodøs befolkning etter oppgraderingen av stien opp til Keiservarden/ 
Keiserstien, noe som medfører betydelig trafikk av kjørende og gående. Det vises til referatsak, RS 
26/2017 til formannskapet 14.12.2017, hvor skisseprosjekt for mulige løsninger for ny vei og øvrig 
infrastruktur ble presentert. 
 
Skisseprosjektet valgte ut tre veialternativer: 
 

• Alternativ 0+: En oppgradering av dagens veitrasé 
• Alternativ 1: En ny slyngvei   
• Alternativ 2: En tunnelløsning 

 
Det ble anbefalt å gå videre med alternativ 1 fordi dette ville gi det beste og mest trafikksikre 
veialternativet. Alternativet la opp til å bygge to nye slynger slik at stigningen ble redusert (se figur 
2). Ved første høring la planen opp til at det ikke skulle bygges fortau langs veien, men etter høring 
og innsigelse fra Statens Vegvesen ble fortau helt opp til hotellet lagt inn i planen. Dette 



alternativet førte til store terrenginngrep og fikk en prislapp som ikke lot seg gjennomføre for 
kommunen. 
 

 
Figur 2: Planforslaget med alternativ 1, slik det ble fremlagt for PNM 21.11.2018. 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtok i møte den 21.11.2018 følgende: 
 
«Saken avvises. Rådmannen bes fremme en ny sak som utreder mulige veiløsninger, inklusive 
kostnader for vei og framkommelighet for buss.» 
 
Det er på bakgrunn av dette utarbeidet kostnadsoverslag for alternativ 0+ og utredet 
konsekvenser ved å velge denne løsningen foran det opprinnelig valgte alternativ 1. 
Plandokumentene er oppdaterte med oppgradering av dagens vei som veiløsning (0+) og endret 
på bakgrunn av de merknader som kom frem gjennom første høringsrunde. 
 



 
Figur 3: Planforslaget med alternativ 0+, slik det nå fremlegges til sluttbehandling 
 
Planstatus  
I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er området er avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftslivsområde, samt reindrift (LNFR). Planområdet er båndlagt med hensynssone for 
regulering. Det vil si at det er krav om regulering etter plan- og bygningsloven. Nedre deler av 
Fjellveien og tilgrensende områder er avsatt til bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse og 
friområde. 
 
Hoveddelen av planområdet ligger innenfor Bodømarka som har hensynssone friluftsliv. Sonen 
framkommer av juridisk bindende temakart som viser hensynssone friluftsliv og naturmiljø. 
Innenfor sonen skal det tas særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø, jfr. 
bestemmelse § 9.3 i kommuneplanens arealdel. Innenfor sone 1 er det ikke tillatt med ny eller 
utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse eller øvrig bebyggelse. 
  
Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller inn under 
forskriftenes § 8 punkt a, tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn, men som ikke trenger planprogram eller melding. Planen faller inn under 
følgende punkt i vedlegg II: 
 



• pkt. 11j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig 
eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål,  

 
samt  
 

• pkt. 12 c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging.  
 
Ved gjennomgang av kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger § 10 er det konkludert med 
at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette med bakgrunn i at området er 
særlig viktig for friluftsliv, utgjør et verdifullt landskap, samt at tiltaket innebærer omdisponering 
av LNFR- formål til utbyggingsformål. 
 
Planforslaget  
Planen legger til rette for etablering av et hotell og konferansesenter i åtte etasjer med 250-300 
rom og tilhørende fasiliteter. Den legger også til rette for etablering av ny vei opp til Rønvikfjellet 
og ny parkeringsplass for friluftslivsparkering og hotellet, samt opprustning av eksisterende 
parkeringsplass som forbeholdes friluftslivsbesøkende. Eksisterende stinett i og i tilknytning til 
planområdet ivaretas så langt det lar seg gjøre. Dagens bebyggelse (Turisthytta) rives. 
 
Hotellet  
Hotellet planlegges i inntil åtte etasjer eller rundt 33 meter (maksimal kotehøyde C+ 185,0). 
Hotellet plasseres på toppen av platået, der hvor dagens turisthytte står. Planen legger til rette for 
at hotellet skal plasseres med smaleste ende mot byen og Keiservarden, slik at det tar mindre 
plass mot de synsvinklene hvor det mest blir sett fra. Volumets langsider ligger langs med stedets 
høydekurver, naturlig på den stedlige fjellryggen. Hotellet har et minimalt fotavtrykk for å 
beslaglegge minst mulig areal av landskapet rundt. I tillegg til hotellfunksjoner som hotellrom, 
resepsjon og konferanselokaliteter, vil hotellet tilby café/restaurant i 1. etasje, samt offentlige 
toaletter som kan brukes også av alle, ikke bare hotellets gjester. I hotellets 8. etasje vil det også 
være en restaurant med panoramautsikt over Bodø og naturen rundt. Hotellet vil kunne bli en 
turistdestinasjon og overta de funksjoner som turisthytta en gang hadde, samtidig som det kan 
tilby mer, og trekke turister og beboere i større grad til Rønvikfjellet og Bodømarka. 
 
Intensjon med prosjektet er å utforme en unik hotellbygning som er tilpasset landskap og stedlig 
karakter, samtidig som det skal framstå attraktivt og være en selvstendig destinasjon i Bodø. 
Virkemidlene for å oppnå dette er byggets plassering i landskapet, komposisjon av husets volumer 
og valg av materialer. Hotellet har en klar geometrisk form, men oppdelt i mindre volumer slik at 
det oppleves som flere bygninger.  
 
Fasadeutforming og vindussetting er utformet med spesielt fokus på daglys til hotellrommene og 
maksimering av utsyn til landskap og hav. Volumets oppbrutte form med de skrå, diagonalt 
baserte takflatene tar opp i seg og assosierer til fjellformasjoner og fortsettelsen av ryggen som 
strekker seg fra Bratten til Keiservarden. Hotellets fasader skal kles i tre. De trekledde, rustikke 
sidefasadene vil bli gitt en overflatebehandling som aksentuerer «naturlig» treverk og er oppdelt 
med forskutte glassflater som gir fasadene et varierende spill som gjenspeiler variasjonene i 
landskapet omkring (se figur 4). 
 



 
Figur 4: Hotellets utforming og plassering i landskapet 
 
Prosjektet skal oppleves offentlig tilgjengelig etter landskapstilpasningen og byggingen som en 
forlenget del av naturen, med stedlige trær og planter som omgivelser for hotellet. Bygge- og 
anleggsområdet skal revegeteres med stedegen vegetasjon. 
 
Hotellets øvre del inneholder offentlige tilgjengelige funksjoner, basseng og terrasser (ved at del 
av taket mot Keiservarden blir løftet av). Denne delen av volumet og tilhørende funksjoner utgjør 
det lille ekstra som skal tiltrekker besøkende, både i form av turister og det lokale publikum og vil 
kunne bidra til både nasjonal og internasjonal forsterkning av Bodø som turistdestinasjon. Det nye 
hotellet, som samtidig innebærer etableringen av et nytt karakteristisk «sted» i Bodø, skal være 
inkluderende og tilgjengelig for alle og tilby utsikt over hele området omkring Bodø.  
 
Parkeringsplasser  
Planen legger til rette for at dagens offentlige parkeringsplass skal kunne opparbeides med fast 
dekke, oppmerking, rasteplass og treningspark. I tillegg legges det til rette for en ny 
parkeringsplass mellom eksisterende og hotellet (se figur 5). Den nye parkeringsplassen skal være 
offentlig tilgjengelig, men skal også kunne brukes for å løse hotellets parkeringsbehov på inntil 60 
plasser. Den nye parkeringsplassen legger også til rette for bussparkering. 
 



 
Figur 5: Situasjonsplan for hotell og parkering mv. 
 
Hotellet ligger i Bodømarka utenfor det avsatte byutviklingsområdet. Kommunens 
parkeringsbestemmelser for sone C skal derfor i utgangspunktet være gjeldende. Sone C 
bestemmelser ville gitt en uforholdsmessig høy andel parkeringsplasser til hotellet (0,6 plasser per 
gjesterom = 150-180 plasser). Parkeringskravet er derfor ikke vurdert opp mot kommuneplanens 
parkeringsbestemmelser for sone C, men heller behandlet spesielt for denne konkrete saken. Det 
er ikke ønskelig at parkeringsareal skal ta for stor plass på Turisthytteplatået. Det er heller ikke 
ønskelig å etablere ny parkeringsplass på nordsiden av platået, da dette vil gi store visuelle 
konsekvenser for området. Sammen med Fylkesmannen i Nordland har man kommet til enighet 
om at det kan etableres parkeringsplass på nord-østsiden av hotellet. Parkeringsplassen vil bli 
liggende på det statlig sikrede friluftsområdet mellom turisthytteplatået og eksisterende 
parkeringsplass. Parkeringsplassen skal opparbeides, driftes og vedlikeholdes av hotellet (eier av 
hotelltomten), men være offentlig tilgjengelig for bruk av allmenheten og friluftslivet. Både 
kommunen og forslagsstiller ønsker at prosjektet i minst mulig grad skal føre til økt bilbruk og 
legger derfor til rette for at brukere av hotellet i stor grad skal ankomme/reise med buss, taxi eller 
annen fellestransport. Parkeringskravet er derfor satt til 60 parkeringsplasser som skal løses 
innenfor hotelltomten samt på den offentlige parkeringsplassen. 
 
Oppgradering av eksisterende vei  
Dagens vei opp til Rønvikfjellet er både smal, har for stor helningsgrad, er uten fortau og med 
trafikkfarlig kryss ved Hyttebakken. Planen legger til rette for oppgradering av veien helt opp til 
turisthytteplatået med fortau, økt bredde, bedre svingkurvatur og bedring av krysset ved 
Hyttebakken. Slik blir veien sikrere både for biler, busser og myke trafikanter. 
 



Løsningen vil ikke oppfylle alle krav i veinormalen. Det er derfor utført risiko- og sårbarhetsanalyse 
for alternativ 0+ og fravikene er behandlet og godkjent av Forvaltning i Bodø kommune. 
Hovedsaklig gjelder fravikene brattere stigningsforhold og mindre kurveradius. Veiløsningen vil 
være en kraftig oppgradering fra dagens situasjon, men grunnet økt trafikkmengde kreves det 
blant annet bedre vintervedlikehold og sikringstiltak i slyngene da veien fortsatt vil være bratt 
(opp mot 13 % stigning). 
 
Tilrettelegging for friluftsliv  
I tillegg til opparbeidet vei og parkeringsplass, samt hotellets funksjoner innenfor planområdet, 
tilrettelegger planen for at sti fra parkeringsplass på Rønvikfjellet mot Linken og sti fra 
parkeringsplass på Rønvikfjellet mot Ramnfloget skal opparbeides og forbedres. 
 
Konsekvensutredede temaer 
Planforslaget har konsekvensutredet følgende temaer: 

• Friluftsliv 
• Samfunn/byutvikling 
• Landskap/fjernvirkning 
• Trafikk 

 
Ved endring av veialternativ er det sett på hvordan effekt dette vil ha for de ulike temaene. Ved 
unntak av landskap/fjernvirkning vil ikke alternativ 0+ gi noen vesentlige endringer i forhold til 
alternativ 1. For landskap/fjernvirkning vil endringen kunne ha en positiv effekt ved at veien får et 
mindre fotavtrykk og man bevarer mer av det eksisterende landskapet. 
 
Forhold til næringsliv i Bodø sentrum  
Temaet er konsekvensutredet på bakgrunn av at den regionale politikkens krav er at denne type 
etableringer skal skje innenfor sentrumsområdet. Analysen belyser konsekvenser for næringslivet i 
sentrum, og da spesielt hotellnæringen. Reiselivsnæringen i Bodø er inne i en sterk vekstperiode 
der det vil være behov for å øke bl.a. hotellkapasiteten i byen. Et hotell på Rønvikfjellet kan dra 
nye kundegrupper til byen, og derved ha en positiv effekt. Ulempen er at etableringen ikke skjer i 
sentrum av Bodø. 
 
Trafikk 
Total estimert årsdøgntrafikk (ÅDT) for hotellet er beregnet til ca. 1200 bilturer per døgn, med en 
makstimetrafikk i rushperiodene på ca. 360 kjøretøy per time. Det er per i dag tilfredsstillende 
trafikkavvikling i kryssene Fjellveien x Rønvikveien og Kirkeveien/Nordstrandveien x Rønvikveien, 
men det er liten til ingen kapasitetsreserve. 
 
Forhold til flyplass  
Siden hotellet planlegges på toppen av Rønvikfjellet vil det bryte med hinderflatene til Bodø 
lufthavn. Søknad med radioteknisk vurdering og hinderanalyse for tiltaket ble sendt til 
Luftfartstilsynet. Positivt svar på denne er omtalt i planbeskrivelsen. Bygget er justert noen meter 
sørover etter første høring for å imøtekomme krav knyttet til flysikkerhet. I tillegg er det dialog 
med Avinor knyttet til anleggsfasen. 
 
Støy 
Det er utarbeidet støyrapport for å utrede konsekvenser av økt trafikk i Fjellveien for de boliger 
som grenser til planområdet. Rapporten viser at det for enkelte boliger må vurderes 
støyreduserende tiltak. 



Vind 
Det er utarbeidet vindanalyse. Vindanalysen viser at det stort sett vil være akseptable vindforhold. 
Ved enkelte vindretninger vil vinden kunne føre til for høye verdier på nordøstsiden av hotellet 
mot parkeringsplassen. Det bør gjøres vindreduserende tiltak for å avbøte dette.  
 
Sol og skygge 
Det er utarbeidet sol- og skyggestudier som viser at hotellet vil kaste skygge på sine omgivelser i 
løpet av dagen. Skyggen vil treffe nærliggende bebyggelse i området (speiderhytta) store deler av 
året ca. i tidsrommet 1300-1700. Ut over dette synes ikke å være noen vesentlige 
skyggevirkninger.   
 
Planprosess 
Oppstart 
Varsel om oppstart av planarbeid, samt forhandling av utbyggingsavtale ble varslet i Avisa 
Nordland og på kommunens nettsider 02.11.17. Berørte parter ble varslet med brev. Fristen for å 
komme med innspill var satt til 08.12.17. Det kom inn 12 innspill til varsel om planoppstart. Disse 
er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen i kapittel 2.3. 
 
Første høringsrunde 
Planen var første gang på høring og offentlig ettersyn i perioden 14.07.2018 – 08.09.2018. Det 
kom inn 28 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. Det ble avholdt 
folkemøte og grunneiermøte den 29.08.2018. 
 
Statens Vegvesen hadde i sin uttalelse innsigelse til planen på bakgrunn av at den ikke ivaretok 
trafikksikkerheten i tilstrekkelig grad:  
 
«Bygging av hotellet på Rønvikfjellet ivaretar ikke trafikksikkerheten for gående og syklende. Det 
må etableres en god løsning for myke trafikanter fra Hyttebakken og opp til hotellet.»  
 
Den 09.10.2018 ble det avholdt dialogmøte mellom Bodø kommune og Statens Vegvesen for å 
finne en løsning på innsigelsen og også diskutere momenter i uttalelsen (referat fra møtet er 
vedlagt saken). 
 
I brev av 24.10.2018 trekker Vegvesenet innsigelsen under forbehold om at planvedtaket ivaretar 
følgende forhold:  
 

1. Fortau fra Hyttebakken og opp til hotellet må kommunen ta inn i plankartet, slik det 
framkommer i revidert kart, datert 21.09.2018 

 
2. Kommunen må også ta inn dette i en rekkefølgebestemmelse som sikrer at dette fortau er 

ferdig opparbeidet før hotellet får utstedt brukstillatelse  
 
Forholdene er innarbeidet i plankart og ivaretatt i bestemmelsene.   
 
Endringer i planen etter første høringsrunde 
 
Plankartet  

• Utstrekningen av formålet hotell/overnatting mot sørvest er redusert hvor dette arealet nå 
inngår i LNFR-formålet (redusert med 5,7 daa, fra 14 daa til 8,3 daa)  



• Fortau er lagt inn helt opp til formålsgrensen til formålet hotell/overnatting  
• Fortau er ført noe lenger inn krysset/avkjøringen til Hyttebakken  
• Offentlig veiformål er justert til oversiden av parkeringsplass o_SPP1 og denne veibiten har 

fått større bredde og formålene egne benevnelser 
• Hensynssoner for sikt er lagt inn i slyngene 
• Alternativ 0+ med oppgradering av eksisterende trasé er lagt inn 

 
Planbestemmelsene  

• Lagt inn hvilke gjeldende planer som delvis blir erstattet av planen  
• § 3.1 gir nå også krav til at situasjonsplanen skal vise stier og tilknytning til omkringliggende 

stier  
• § 3.2 åpner for at murer også kan oppbygges med et natursteinlignende utrykk  
• § 3.2 har lagt inn punkt om at belysning skal gi minst mulig lysforurensning 
• § 3.8 har lagt inn at det åpnes for at annet tallgrunnlag kan benyttes for ÅDT mtp. 

prosjektering og avbøtende tiltak for støy   
• § 3.9 er endret etter utarbeidelse av vindanalyse  
• § 3.11 har lagt inn at nettstasjoner mv. kan plasseres innenfor planområdet  
• § 4.2.1 har tatt vekk krav om at det i anleggsperioden skal være alternativ adkomst for 

gående og kjørende. Tatt inn at eventuell stengning skal avklares med Byteknikk 
• § 4.2.3 har endret ordlyden i bestemmelsen etter at alternativ 0+ ligger til grunn for 

veiføringen 
• § 4.2.4 har lagt inn at allmennhetens rett til ferdsel skal tinglyses på eiendommen hvor 

fortauet går over privat grunn  
• § 4.2.5 har lagt inn at annen veggrunn langs fjellveien, opp til Hyttebakken ikke skal være 

gjenstand for offentlig erverv  
• § 4.2.6 har lagt inn presisering at den nye parkeringsplassen skal betjene friluftslivet, men 

at hotellet også kan benytte den  
• § 4.2.6 har lagt inn at parkeringsplassen skal utformes slik at brøytebil kan snu. Hvordan 

dette er ivaretatt skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse  
• § 4.3 har lagt inn nytt LNFR-formål rundt hotellet. Krav om at dette arealet ikke skal 

benyttes som anleggsområde og at det skal være gode overganger mellom hotellformålet 
og LNFR-området 

• § 5 er endret fra å gi bestemmelser til bestemmelsesområde (dette er tatt ut ved ny 
veiføring) til å gjelde bestemmelser til hensynsoner i plankartet  

• § 6.1 har lagt inn at Kulturkontoret i tillegg til Byteknikk skal godkjenne de overordnede 
planene for parkeringsplassene  

• § 6.2 har lagt inn at Kulturkontoret i tillegg til Byteknikk skal godkjenne de detaljerte 
planene for parkeringsplassene  

• § 6.2 har lagt inn nytt punkt om at definerte turstier skal sikres opparbeidelse  
• § 6.3 har lagt inn at avbøtende tiltak ift. vind og støy skal foreligge før bebyggelsen tas i 

bruk  
• § 6.3 har lagt inn at også påkobling av eksisterende stinett skal være opparbeidet før 

bebyggelsen tas i bruk  
• Oppdatert datoer og formålsnavn etter endringer i plandokumenter  

 
Planbeskrivelsen  

• Oppdatert sammendraget for å få med prosessen og revideringen av planen 
• Oppdatert kap. 1.1 etter at alternativ 0+ er lagt inn som veitrasé 



• Oppdatert kap. 1.4 etter utarbeiding av vindanalyse og støyrapport  
• Oppdatert kap. 2.1 etter at alternativ 0+ er lagt inn som veitrasé 
• Oppdatert kap. 2.2 etter høring og offentlig ettersyn  
• Oppdatert figur 9 i kap. 4.1 etter reduksjon av hotellformålet  
• Oppdatert kap. 4.5 etter merknadsbehandling  
• Oppdatert kap. 4.14 etter utarbeiding av støyrapport  
• Oppdatert kap. 5.1 etter at plankartet er justert med 0+ som veitrasé  
• Oppdatert kap. 5.5.1 etter at fortau er innarbeidet helt opp til hotellet og alternativ 0+ er 

lagt inn som veitrasé 
• Oppdatert kap. 5.10 etter utarbeiding av vindanalyse  
• Oppdatert kap. 5.12 etter ny radioteknisk vurdering 
• Oppdatert kap. 5.13 etter at det er utarbeidet egen risikovurdering for 0+ alternativet 
• Oppdatert kap. 5.14 etter at det er utarbeidet egen risikovurdering for 0+ alternativet 
• Oppdatert kap. 5.15 etter merknadsbehandling og utarbeiding av vindanalyse og 

støyrapport  
• Nytt kap. 5.16 vedrørende opparbeidelse av tiltak for friluftsliv i og utenfor planområdet  
• Oppdatert innledningen i kap. 6 etter utarbeiding av vindanalyse og støyrapport, samt at 

det foreligger egne notater som følger av endret veialternativ 
• Oppdatert kap. 6.1 etter at alternativ 0+ er lagt inn som veitrasé  
• Oppdatert oppsummeringen i kap. 6.3 etter møte med Statens Vegvesen 09.10.18 og etter 

at alternativ 0+ er lagt inn som veitrasé 
• Oppdatert konklusjonen i kap. 6.4 etter at alternativ 0+ er lagt inn som veitrasé 
• Oppdatert kap. 6.5 etter at alternativ 0+ er lagt inn som veitrasé  
• Nytt kap. 6.6 etter utarbeiding av vindanalyse  
• Nytt kap. 6.7 etter utarbeiding av støyrapport 
• Oppdatert kap. 7.3 etter Sametingets befaring av området den 24.09.18 
• Oppdatert kap. 7.5 etter at alternativ 0+ er lagt inn som veitrasé og at fravikene fra 

vegnormalene er risikovurdert og funnet forsvarlig 
 
Utredninger og rapporter 

• Utarbeidet vindanalyse  
• Utarbeidet støyrapport for veiutbyggingen 
• Utredet veialternativ 0+ 
• ROS-analyse for alternativ 0+ 
• Notater knyttet til KU-temaene etter endring av veiløsning 

 
Andre høringsrunde 
Å endre veiløsning er en så stor endring at planen måtte sendes på ny høring og offentlig ettersyn. 
 
Planen ble sendt på høring og offentlig ettersyn for andre gang i perioden 13.02.19 – 27.03.19. Det 
kom inn 11 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i tabellen under. 
 

Fra Oppsummert uttale Byplans kommentarer 
Ann-Lill Smådal Bekymret for at hotellet kan gi 

skyggevirkning på bebyggelse i Skivika 
Det er utredet skyggeeffekter 
fra hotellet i tråd med KPA. Ut 
fra disse vil ikke hotellet 
kunne ha skyggevirkning på 
bebyggelsen i Skivika 



Avinor Minner om ivaretakelse av punkt i 
Luftfartstilsynets brev av 23.01.2018: 
Byggekraner må plasseres på sørsiden av 
bygget, lengst mulig unna 
radioforbindelsen mellom Kjømmerlia og 
Bodø kontrolltårn 
 
Usikker på om utbygger har tatt 
tilstrekkelig hensyn til dette kravet også 
for byggeperioden 

Det er dialog mellom Avinor 
og utbygger vedrørende 
dette. Et alternativ kan være å 
enten midlertidig eller 
permanent flytte 
radioforbindelsen 

Bodø og Omegns 
Turistforening 

Hotellet vil i enda høyere grad enn vi 
først oppfattet fremstå som et 
dominerende fremmedelement i 
landskapet og redusere 
naturopplevelsen sterkt, både dag og 
natt. Utsiktspunktet fra Ramnfloget og 
sikt fra bl.a. Langåsen/Trollåsen vil få 
reduserte naturopplevelser 
 
 
 
 
 
 
Lysforurensning vil også være 
problematisk 
 
 
 
 
Positivt at veitraseen følger eksisterende 
vei grunnet mindre naturinngrep og 
reduserte kostnader for kommunen 

Høyde og utforming er ikke 
endret siden første 
høringsrunde og 
problemstillingen er også 
trukket frem i første 
høringsrunde. Hotellet ligger 
på en topp og vil være godt 
synlig fra flere vinkler. 
Utsikten fra f.eks. Ramnfloget 
vil bli redusert mot nordvest 
siden Ramnfloget ligger på 
kote 160, mens toppen av 
hotellet vil være på kote 185 
 
Det er gitt bestemmelser om 
at det skal velges belysning 
som i minst mulig grad fører 
til lysforurensning 
 
Tas til orientering 

Faglig Trafikkforum Tilfreds med at det etableres fortau helt 
opp til Turisthytta/hotellet 
 
Forutsetter at fotgjengerovergangen 
over Fjellveien ved krysset 
Slettevollveien lages så trygt som mulig, 
gjerne med forsterket belysning og 
opphøyd gangfelt 
 
Forutsetter at to busser kan møtes, også 
i de knappe svingene 
 
 
 
 
 

Tas til orientering 
 
 
Planen legger opp til at 
krysningen skal være så 
trafikksikker som umulig. 
Utformingen i detalj, tas i 
detaljprosjekteringen 
 
Veibredden utvides i 
hårnålssvingene, men det 
legges opp til at den ene 
bussen må vente slik at det 
bare er en buss i gangen i 
svingene. Det er derfor lagt 
inn bestemmelser som sikrer 



 
 
 
 
Håper at turstien i dalen opp til 
Rønvikfjellet kan rustes opp i bedre 
standard enn dagens sti 

at sikten i disse svingene er 
slik at dette ikke blir et 
problem 
 
Mulighet for å benytte denne 
stien som turvei/snarvei skal 
ivaretas, men grunnet at 
området kan være rasutsatt 
er det ikke ønskelig å legge for 
mye til rette for at man skal 
benytte denne stien. Ferdsel 
skjer på eget ansvar 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Viser til merknader i første høringsrunde 
 
Landskapsvirkningene som følge av 
terrenginngrep vil også ved dette 
veialternativet være betydelige 

Tas til orientering 
 
Terrenginngrepene vil være 
langt mindre enn med 
alternativ 1, men dagens 
skjæring vil bli opp mot 14 
meter på det høyeste grunnet 
at veien senkes. Dette er et 
nødvendig 
trafikksikkerhetstiltak for å 
minke stigningen på veien 

Kulturkontoret 
v/seksjon for Idrett 
og Friluftsliv 

I stor grad fornøyd med de endringer 
som er gjort 
 
Veitraseen er nå lagt i en bue som tar ca. 
400 m2 av parkeringsarealet. Dette er 
særs uheldig. Det bør tas inn et nytt 
rekkefølgekrav om erverv av nytt areal 
nord langs dagens p-plass for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet til parkering og 
nødvendig forbedring av p-plassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport til hotellet bør i størst mulig 
grad løses ved bruk av buss, taxi eller 
andre skyssløsninger for å sikre at SPP1 
og SPP2 blir tilgjengelig for friluftsliv. 

Tas til orientering 
 
 
Det vil ikke være anledning til 
å gå ut over 
planavgrensningen eller sette 
et rekkefølgekrav vedrørende 
erverv av areal. Dersom man 
gjennom detaljprosjektering 
av parkeringsplassen ser at 
det vil være behov for å 
utvide arealet nordover vil 
erverv kunne gjøres og 
parkeringsplassen utvides inn 
i LNFR-formålet uten 
regulering. Parkeringsplass for 
turgåere er å regne som 
tilrettelegging for friluftslivet 
og i så måte i tråd med 
formålet i KPA. 
 
Tas til orientering 



Naturvernforbundet 
i Salten 

Naturvernforbundet i Salten mener en 
opprustning av stiene og sikring av stier 
og veien opp er riktig og tildels 
nødvendig. Tilrettelegging for å kjøre 
opp til Rønvikfjellet for så å gå videre er 
nok lite gjennomtenkt i 
klimasammenheng, men godt for 
friluftslivet utenfor nærmiljøet (Rønvik / 
Vollen). Derimot er hotellprosjektet ikke 
i tråd med noen vedtatte arealplaner og 
er på kollisjonskurs med alle vedtatte 
overordnete planer inkludert klima og 
energiplanen 
 
Vi ser at prosjekteier AB Invest er flink til 
å komme tidligere innspill i møte. Men vi 
mener at ambisjonene for veiløsning og 
hotellprosjektet ikke er godt nok 
landskapsmessing og klimamessig 

Tas til orientering 

Nina Badendyck 
m.fl. 

Opprettholder tidligere uttale og 
anbefaling om ikke å regulere området 
til hotell grunnet medført økt trafikk og 
påvirkningen av natur og miljø gjennom 
store inngrep 
 
Støtter forslaget om å ta utgangspunkt i 
eksisterende vei 
 
Ønsker følgende endringer i 
planbestemmelsene: 
Punkt 3.1 Situasjonsplan og 
vegetasjonsplan: «I vegetasjonsplanen 
skal det stilles krav om at man i størst 
mulig grad skal la eldre furutrær stå. 
Anleggsarbeidet må utføres slik at disse i 
størst mulig grad søkes ivaretatt.» 
 
Det er stor forskjell på de estetiske 
kvalitetene ved naturstein og 
betongstein. Punkt 3.3 Terrenginngrep 
bes derfor endret til: «Ved etablering av 
støttemurer ønskes det at disse består av 
naturstein eller "blendes" 
med naturstein» 
 
 
Dersom det vedtas hotell på Rønvikfjellet 
forutsettes det at det etableres et 
kollektivtransporttilbud 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
Bestemmelsen er endret i 
tråd med uttalelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Ved alternativ 0+ vil det ikke 
være behov for like store 
støttemurer som ved 
alternativ 1. Bestemmelsen 
vedrørende støttemurer 
fremgår av punkt 3.2. 
Bestemmelsen er justert etter 
uttale 
 
Problemstillingen er sendt 
videre til arbeidet med 



 
 
Kommunen må sørge for at man slipper 
å krysse Fjellveien to ganger ved at 
fortau ikke er helhetlig 
 

rullering av kollektivplanen 
for vurdering 
 
Til høsten 2019 startes det 
opp et arbeid for å se mer 
helhetlig på trafikksituasjonen 
i Rønvik 

Nordland 
Fylkeskommune 

Opprettholder tidligere uttale om at 
tiltaket kan være i strid med nasjonal og 
regional politikk knyttet til samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Mener også at tiltaket kan være i strid 
med kommunal politikk og 
prinsippvedtaket planutvalget fattet 
vedrørende hotellbygging i 2009 
 
Det er positivt at det er lagt inn fortau 
helt opp til hotellet, at det er lagt inn 
bestemmelser knyttet til lysforurensning 
og at hotellformålet er redusert 
 
Har ellers ingen merknader til 
endringene 

Tas til orientering 
 
 
 
 
Prinsippvedtaket fra 
24.11.2009 er erstattet med 
nytt prinsippvedtak av 
22.6.2017 
 
Tas til orientering 

Randi Helene 
Hansen 

Forslagsstiller bør bidra til 
veiutbyggingen 
 
Svingen ved krysset Hyttebakken X 
Fjellveien må utbedres 

Tas til orientering 
 
 
Svingen vil bli utbedret og 
tilrettelagt med 
trafikksikringstiltak 

Trond Rabben m.fl. Holder fast ved tidligere uttalelse og 
mener det bør være uaktuelt for Bodø 
kommune å gå inni et samarbeid med 
private investorer for å aktualisere et 
hotell på Rønvikfjellet 
 
Bygging av hotell utenfor sentrum er i 
strid med føringer for god by- og 
tettstedsutvikling. Bygging i Bodømarka 
strider mot kommunens egne planer og 
føringer og bidrar til mangel på 
forutsigbarhet 
 
 
 
 
 
 
 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
Plasseringen av hotellet er 
ikke uten videre i tråd med 
statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging eller 
kommunens overordnede 
planer. Plasseringen vil dog 
kunne gi noe spesielt til byen 
og blant annet bidra til økt 
folkehelse og at flere vil 
kunne ta del i 
naturopplevelser 
 



Utbyggingen vil føre til omfattende 
inngrep i naturen og terrenget i området 
og ødelegge for barnehagers, skolers og 
beboeres nåværende bruk 
 
Hotellet vil legge bånd på friarealer og 
utfordre allemannsretten 
 
 
 
Hotellet bidrar til økt forurensning ved 
krevende anleggsfase, trafikk og visuell 
forurensning i form av inngrep i 
terrenget og et dominerende hotell 
 
 
Bekymret for trafikksituasjonen i Rønvik 
og konsekvensene som følger av denne 
utbyggingen. Busser og annen 
tungtrafikk vil trolig få problemer 
vinterstid og skape trafikkfarlige 
situasjoner 
 
 
 
Krever at det utarbeides støyrapport og 
at nøytral sakkyndig får vurdere disse 
rapportene. Hvem skal betale for 
eventuelle avbøtende tiltak? 
 
 
 
 
 
 
 
Krever at utbygger er med å betale for 
veien. Andre utbyggere bidrar, det må 
også denne utbyggeren gjøre. 
Kommunen har andre veiprosjekter som 
bør prioriteres høyere 
 
Krever at det kjøres møter med 
grunneierne i hele prosessen 
 
 
Krever møte med egen redegjørelse for 
forsikring ved eventuelle setningsskader 
i byggeperioden og krever at Bodø 

Planen legger opp til at 
eksisterende bruk, så langt 
det lar seg gjøre, skal ivaretas  
 
 
Det er lagt inn bestemmelser 
som skal sikre at både hotellet 
og området rundt skal være til 
gode for allmenheten  
 
Det settes krav både til 
anleggsfase og tilbakeføring 
av eksisterende terreng. 
Hotellet vil bli godt synlig fra 
mange vinkler 
 
Til høsten 2019 startes det 
opp et arbeid for å se mer 
helhetlig på trafikksituasjonen 
i Rønvik. Pga. stigningen på 
veien ved alternativ 0+ må det 
gjøres avbøtende tiltak for å 
få en situasjon som fungerer 
også vinterstid 
 
Det er utarbeidet støyrapport 
som tar for seg økningen i 
trafikk som hotellet kan 
medføre. Rapporten er 
offentlig tilgjengelig. 
Kommunen er ansvarlig for 
veiutbyggingen og vil i så 
måte tillegges eventuelle 
kostnader for 
støyreduserende tiltak 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
Det har vært avholdt 
grunneiermøte i 
planprosessen 29.08.2018 
 
Det skal gjøres en 
tilstandsbefaring før 
anleggsarbeid starter, slik at 



kommune står for eventuelle kostnader 
som tilløper grunneier 

eventuelle skader som følger 
av utbyggingen kan 
opprettes/erstattes 

 
Endringer i planen etter andre høringsrunde 
Bestemmelsene er endret etter andre høringsrunde på følgende punkter: 
 

• § 3.1 – Lagt inn at eldre furutrær i størst mulig grad skal bevares 
• § 3.2 – Endret noe på ordlyden i fjerde avsnitt for å bedre få frem at det først og fremst 

skal benyttes naturstein i forstøtningsmurer, men dersom det av arealmessige grunner ikke 
vil være mulig kan det benyttes natursteinlignende materialer 

• § 6.3 – Konkretisert at uteområdene rundt hotellet, veien og parkeringsplassene skal være 
opparbeidet når hotellet tas i bruk og at dette gjelder innenfor formålene BH og L1-3. 
(kravet ligger allerede inne for de andre arealbrukskategoriene)  

 
Ut over dette er det ikke gjort noen endringer av plandokumentene etter andre høringsrunde. 
 

Vurderinger 
 
Bodømarka  
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bodø bystyre 14. juni 2018. Området som tilrettelegges 
for bygging av hotell ligger innenfor grensen for Bodømarka og utenfor det definerte området for 
byutvikling. Ut over at planområdet er definert med hensynssone båndlegging etter plan- og 
bygningsloven (krav om utarbeidelse av detaljplan), er det ikke på kommuneplannivå tatt stilling til 
en slik etablering. Området ligger innenfor formål landbruks-, natur- og friluftslivsområde, samt 
reindrift (LNFR) og innenfor formålet er det et generelt forbud mot tiltak som ikke er i samsvar 
med arealbrukskategorien. I tillegg er området innenfor Bodømarka med hensynssone med 
særlige hensyn til friluftsliv eller bevaring av naturmiljø. 
  
Kommuneplanens arealdel legger til rette for en «kompakt og grønn utvikling». I dette ligger en 
satsning på utvikling av et sterkt og mangfoldig sentrum, samt satsning på god infrastruktur og 
mobilitet for mennesker og varer. Bodø har gjennom flere planperioder hatt langsiktige mål om i 
tillegg til kompakt by og sterkt sentrum, å sikre Bodømarka som frilufts- og idrettsområde for 
byen, samt ivareta naturverdier.  
 
Hotellet plasseres på turisthytteplatået hvor det har vært næringsdrift og samlingssted over 
mange år. Hotellet vil på nytt legge til rette for at området kan få økt aktivitet og vil bidra til bedre 
tilrettelegging for friluftslivet og åpne for at flere kan få oppleve naturen i marka. 
 
Byutviklingsområdet  
Hotellet planlegges like på utsiden av byutviklingsområdet. En kompakt og grønn byutvikling 
fordrer at besøksintensive næringsetableringer skal plasseres i sentrum av byen og/eller i 
nærheten av kollektivknutepunkter. En etablering av hotell på Rønvikfjellet er tre kilometer 
utenfor sentrum og for langt unna et tilfredsstillende kollektivtilbud for hotell for å kunne si at det 
uten videre er i tråd med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Hotellet vil dog kunne bidra med en spesiell og eksklusiv beliggenhet som andre hoteller i byen 
ikke har. Dette gir en variasjon i hotelltilbudet i Bodø. 



 
Trafikk 
Begrenset med parkering til hotellet sammen med prosjekter i Rønvik bydel både gjennom 
Bypakke Bodø og konkrete trafikksikringstiltak knyttet til andre utbyggingsprosjekter, samt 
prosjekter for fremtidsrettede mobilitetsløsninger som for eksempel Smartere transport, vil bidra 
til at den forespeilede økningen i trafikk til hotellet og Rønvikfjellet vil kunne bli mindre enn 
framskrivningene tilsier. 
 
Bodø kommune har en sterk satsing på å nå nullvekstmålet i personbiltrafikk. Ved å ikke legge til 
rette for mer parkering enn nødvendig, kapasitetsøkninger i kryss og andre prioriteringer for 
biltrafikk vil man kunne unngå å øke personbiltrafikken nevneverdig, men heller få folk til å 
benytte andre transportmetoder. 
 
Kollektivplanen for Bodø er under rullering og det er meldt inn til dette arbeidet at det er ønskelig 
at kollektivplanen ser på muligheten for å legge bussruten opp til hotellet.  
 
Arkitektur  
Hotellets arkitektur er i stor grad styrt av kravet til antall rom og program for innhold, funksjonell 
drift og en begrenset tomt. Dette gir ikke så stort spillerom. De virkemidlene som er brukt er 
formmessig oppdeling i tre volumer understreket av diagonale takflater, minimalisert inngrep i 
terrenget rundt, samt bruk av trekledning som forbinder bygget til naturen. Hotellet vil framstå 
som et stort og markant bygg på denne eksponerte tomta, der stedets kvalitet – beliggenhet og 
utsikt – er det mest spektakulære. 
 
Fjernvirkningen fra sentrum eller fra Keiservarden blir lite skjemmende, men hotellet kommer til å 
oppleves som massivt sett fra nord-vest og sør-øst. Et lite fotavtrykk bidrar til å gi gode uterom 
rundt hotellet og ivareta det naturlige platået som utsiktspunkt. 
 
Vei 
Oppgradering av dagens vei (alternativ 0+) vil gi mindre terrenginngrep, vil i liten grad endre 
dagens situasjon med tanke på eksisterende stinett og vil gi færre murer og skjæringer enn med ny 
slyngvei (alternativ 1). Siden veien senkes fra hyttebakken og opp til Rønvikfjellet vil det allikevel 
bli en skjæring som på det høyeste vil være ca. 14 meter. 
 
Alternativ 0+ bryter med krav i veinormalen og håndbøker som Bodø kommune følger på 
kommunale veier. Dette gjelder hovedsakelig 5 % brattere stigning og for liten kurveradius i 
svingene. Man har benyttet veiklasse Sa2 som grunnlag for oppgraderingen av veien og her er det 
normalt fartsgrense på 50 km/t. Denne veien vil fortsatt ha en fartsgrense på 30 km/t, noe som 
gjør at fravikene kan aksepteres. Det bør allikevel gjøres avbøtende tiltak slik som beskrevet og 
anbefalt i analysen. 
 
Friluftsliv  
Planområdet omfattes av svært viktige friluftsområder i Bodømarka og benyttes som utfartssted 
for fotturer til blant annet Linken, Pollfjellet/Pollvatnet, Svartvatnet og Keiservarden, samt 
utsiktspunkter over byen og midnattssola. 
  
Ny og utbedret vei og parkeringsplasser mv. vil kunne bidra til bedre og mer bruk av Bodømarka 
og stinettet i området. Hotellet vil bidra med toaletter, restaurant og tilrettelegging rundt bygget 
og i nærområdet som kommer allmennheten og friluftslivet til gode. 



 
Vurdering av vannforskriftens § 12  
Planområdet grenser til Nedre Vollvatnet, som er en registrert vannforekomst og skal vurderes 
etter § 12 i vannforskriften dersom tiltak kan endre miljømålene i § 4 eller forringe vannkvaliteten. 
  
Planen legger ikke opp til at det skal være noen tiltak innenfor den registrerte vannforekomsten. 
Ved alternativ 0+ blir heller ikke bekken som renner ut av vannet berørt i vesentlig grad. 
 
Vannforekomsten er registrert som god og skal ikke forringes av tiltaket. 
 
Detaljreguleringsplanen  
Detaljreguleringsplanen er på mange måter todelt. Den legger til rette for et veiprosjekt og 
oppgradering av en offentlig parkeringsplass og den legger til rette for etablering av hotell med 
opparbeiding av ny offentlig parkeringsplass. De to prosjektene er avgjørende for hverandre og er 
derfor behandlet i samme plan.  
 
Fjellveien opp til Rønvikfjellet ble bygget i 1929 og er i dagens standart både trafikkfarlig og har 
behov for oppgradering. Oppgraderingen har ikke vært prioritert av kommunen, men 
hotellplanene har fremskyndet denne oppgraderingen. Både hotellet og oppgradering av 
parkeringsplassene krever at veien utbedres. Det har tidligere også vært gjort vurderinger i forhold 
til veialternativer. 
 
Økonomiske Konsekvenser for kommunen 
Veien og oppgradering parkeringsplassen på Rønvikfjellet skal dekkes av Bodø kommune. 
Økonomiske anslag viser at veien i seg selv vil koste rundt 88 millioner kroner. I tillegg må det 
beregnes utgifter knyttet til erverv av eiendom og eventuelle tiltak knyttet til trafikksikkerhet, 
vedlikehold, støy mv. Økonomiske konsekvenser for kommunen fremmes i egen sak. 
 

Konklusjon og anbefaling 
 
Gjennomføring av planen vil føre til at veien opp til Rønvikfjellet og eksisterende parkeringsplass 
oppgraderes og vil kunne bidra til å gjøre Bodømarka og Keiservarden mer tilgjengelig. 0+ 
alternativet vil føre til mange færre ulemper knyttet til endringer i landskapet enn alternativ 1, 
men vil fortsatt føre til at eksisterende skjæring blir høyere og mer eksponert. Med tanke på 
trafikksikkerhet vil veien etableres med fortau og vil gi en tryggere og bedre situasjon for både 
kjørende og myke trafikanter. 
 
Hotellet er ikke uten videre i tråd med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 
vedørende grønn og smart byutvikling eller nasjonale og regionale forventninger til kommunal 
planlegging og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Dette siden hotell bør plasseres i 
sentrum og/eller i nær tilknytning til kollektivknutepunkter. Hotellet vil allikevel kunne styrke 
området som målepunkt for turister og gi besøkende i Bodø enklere tilgang til naturopplevelser i 
et bynært område. Dette kan bidra til å tiltrekke nye turistgrupper som ellers ikke ville ha besøkt 
Bodø, og dermed styrke Bodø som en turistdestinasjon. Hotellet kan også bli et målpunkt for den 
lokale befolkningen i forbindelse med turer og arrangementer i området. Første etasje og øvre del 
av hotellet skal kunne brukes av friluftsbesøkende.   
 



Planen vil ha både positive og negative konsekvenser for kommunen og Bodøsamfunnet. 
Rådmannen mener de positive konsekvensene er vesentlig sterkere enn de negative og foreslår 
derfor at planen vedtas slik den foreligger etter endringene som er gjort etter høring og offentlig 
ettersyn. 
 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 
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