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Sammendrag 

Planforslaget har tidligere vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 13.07.18 til 08.09.18. 
Forslaget var da basert på veialternativ 1 (slyngevei) iht. Rapport Skisseprosjekt kommunal 
infrastruktur, Rønvikfjellet datert 30.10.17, utarbeidet av Norconsult AS. Planforslaget er nå revidert 
med skisseprosjektets veialternativ 0+, dvs. utbedring av dagens vei iht. vedtak i komite for plan, 
næring og miljø under sak 18/54 i møte den 21.11.18. Veialternativet innebærer noen avvik ift. 
kommunalteknisk norm/veinormalene. Avvikene er risikovurdert, fraviksbehandlet og funnet forsvarlig 
av forvaltning på Teknisk avdeling (vegeier).  

Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av et hotell og konferansesenter (250-300 
hotellrom) i inntil 8 etasjer med tilhørende fasiliteter, samt utbedring av Fjellveien fra krysset 
Slettvollveien x Fjellveien til hotellet på Turisthytteplatået, inklusive annen nødvendig infrastruktur for 
tiltaket. I planen er den offentlige parkeringsplassen også medtatt hvor det åpnes for etablering av 
aktivitetspark, rasteplasser, etc.  

Planen er vurdert til å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger. Det er utført utredninger 
innenfor temaene trafikk og trafikksikkerhet, friluftsliv, landskap og samfunn. Utredningene er 
innarbeidet i planbeskrivelsen under kapittel 6, foruten temaet landskap som fremgår i egen rapport. 
Øvrige tema er behandlet i de andre kapitelene. Sjekkliste for ROS er gjennomgått og det konkluderes 
med at det ikke er behov for spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, med unntak av krav 
til dokumentasjon av grunnforhold og skred og da spesielt knyttet til utbedring av vegen. 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen vil planforslaget etter forslagstillers 
vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes 
også å være et viktig bidrag for å imøtekomme behovet for overnatting i Bodø kommune, samt ift. å 
tiltrekke nye kundegrupper, eksempelvis innen vinter- og nordlysturisme og midnattssol. 
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av et hotell og konferansesenter (250-300 
hotellrom) i inntil 8 etasjer med tilhørende fasiliteter, samt utbedring av Fjellveien fra krysset 
Slettvollveien x Fjellveien til hotellet, inklusive annen nødvendig infrastruktur for tiltaket. I planen er 
den offentlige plassen for utfartsparkering også medtatt hvor det åpnes for etablering av aktivitetspark, 
rasteplasser, etc.  

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: 
 AB Invest AS  
 Postboks 41 
 2301 Hamar 

 
Plankonsulent: 

Norconsult AS 
Postboks 234 
8001 Bodø 
 

Arkitektfirmaet Nordic og entreprenørselskapet HENT har vært ansvarlig for løsninger og de 
arkitektoniske grepene for hotellet som planforslaget er bygget opp rundt. Norconsult sin rolle har vært 
og planfremstille de ønskede løsninger. 

 

 Eierforhold 

Planområdet omfattes av deler eller hele eiendommene med gnr. 30 bnr. 1, 3, 7, 32, 34, 40, 151, 155, 
176, 179, 191, 199, 231, 306, 326, 352, 386, 477, 492, 493, 496, 495, 499 og 500. Eiendommene 
30/3, 30/477 og 305 (vist som oransje og lilla områder på illustrasjonen under) er offentlig eid, mens 
øvrige eiendommer er private. Fjellveien er en kommunal veg. 
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Figur 1. Eiendomsforhold. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17 og det konkluderes med 
at planforslaget faller inn under forskriftenes §§ 8a, vedlegg II, tiltak som skal konsekvensutredes 
dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, men som ikke trenger planprogram 
eller melding. Planforslaget 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. 

Planlagt tiltak er videre ikke i tråd med overordnet plan (kommuneplanens arealdel 2014-2027).   

Ved gjennomgang av kriteriene i forskriftens § 10 har ansvarlig myndighet 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. 
 
I den forbindelse tenkes følgende tema utredet som konsekvensutredninger:  
 

- Friluftsliv 
- Samfunn/byutvikling 
- Landskap/fjernvirkning 
- Trafikk 
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I perioden mellom offentlig ettersyn og sluttbehandlingen av planen er følgende tilleggsutredninger 
utført: 

- Støy veitrafikk 
- Vind 

Øvrige temaer behandles på planbeskrivelsesnivå. 
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 Planprosess 

 Møter/milepæler 

Viktige møter/milepæler i planprosessen: 

22.06.17 Tilslutning i Formannskapet om at forslagsstiller kan gå videre med sine 
planer om bygging av hotell på Rønvikfjellet. Rådmannen bes igangsette egen 
sak hvor ny atkomstløsning til Rønvikfjellet utredes, herunder også tilførsel av 
strøm, fiber, VA og oppgradering av parkeringsplassen.  

Oktober 2017 Norconsult leverte forprosjekt til Bodø kommune på vegne av dem med 
kostnadsvurdering for kommunal infrastruktur opp til Rønvikfjellet. 
Forprosjektet innebærer alternativer for utbedring av dagens veg, nye 
føringsveier for vann, avløp og strøm, samt utbedring av dagens 
parkeringsplass.  

24.08.17 Oppstartsmøte med Bodø kommune med deltakere fra Byplan, Geodata, 
Utbygging og eiendomskontoret mfl. Sentrale punkter var atkomst og teknisk 
infrastruktur, høyderestriksjoner i forhold til flyplassen, eiendomsforhold/erverv 
og kostnadsfordeling (utbyggingsavtale).  

Fra august 2017- Diverse arbeidsmøter med Bodø kommune.  

 

Det har videre vært avholdt flere møter tidlig i planprosessen med Avinor og Luftfartstilsynet ift. at 
hotelltomten bryter høyderestriksjonsflater/ hinderflater i restriksjonsplanen for Bodø lufthavn og 
byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene. 

 

Endringer som følge av innspill fra høring/offentlig ettersyn 

Planforslaget har ligget ute til høring og offentlig ettersyn i perioden i perioden 13.07.18 til 08.09.18, 
med bakgrunn i veialternativ 1 (slyngevei). I høringsperioden (29.08.17) ble det avholdt folkemøte i 
litteratursalen Stormen bibliotek. Oppsummert er følgende justert på i forhold til forslaget som var 
gjenstand for offentlig ettersyn: 

Plankartet: 

- Utstrekningen av formålet hotell/overnatting mot sørvest er redusert og hvor dette arealet nå 
inngår i LNFR-formålet. 

- Fortau er lagt inn helt opp til formålsgrensen til formålet hotell/overnatting. 
- Fortau er ført noe lenger inn krysset/avkjøringen til Hyttebakken. 
- Formålsgrensen til formålet annen veggrunn er justert noe i yttergrensen mot tilgrensende 

terreng/formål. Dette som følge av at en nå har et bedre grunnlag for vegen siden 
prosjekteringen har kommer lengere.  

- Mindre utvidelse av planområdet langs Fjellveiens sørlige side med samme begrunnelse som 
punktet ovenfor. 

Digital 3D-modell: 

Den digitale 3D- modellen er oppdatert for hotellet med vei og plasser er oppdatert.    

Utredninger: 

- Rapport med vindanalyse er utarbeidet og innarbeidet. Se kap.6. 
- Rapport med beregning av støy fra veitrafikk er utarbeidet og innarbeidet. Se kap.6. 
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Planbestemmelsene og planbeskrivelsen: 

Bestemmelsene er justert som følge av endringer i plankartet, behandling av mottatte bestemmelser 
og utførte tilleggsutredninger. Behandling av merknadene fra det offentlige ettersynet fremgår av 
kapittel 2.4. 

Annet: 

Ny radioteknisk vurdering er utført som følge av justert situasjon for hotellet.  

Sametinget har vært og befart planområdet ift. potensiale uoppdagede samiske kulturminner. 

Nytt forslag som grunnlag for ny høring/ettersyn: 

Planforslaget er nå oppdatert ift. veialternativ 0+, som innebærer utbedring av dagens veg, og det er 
denne endringen som nå sendes ut på nytt offentlig ettersyn og høring. Alternativet er risikovurdert og 
fraviksbehandlet ift. avvikene fra kommunalteknisk norm/vegnormalene. 

 Medvirkningsprosess 

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. 

Planforslaget har ligget ute til høring og offentlig ettersyn i perioden i perioden 13.07.18 til 08.09.18. 
Den 29.08.17 ble det avholdt folkemøte i litteratursalen Stormen bibliotek. 
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 Innspill til planoppstarten 

Det er mottatt i alt 12 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert i tabellen 
nedenfor.  

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Avinor  20.10.17 Avinor forhåndsuttalelse før varsel om 
planoppstart: 

Den aktuelle tomten ligger ca. 3650 meter 
nordøst for landingsterskel til bane 25 (fra 
øst) ved Bodø lufthavn. Tomten er lokalisert 
på ca. kote 152 moh. 

Hele tomten ligger innenfor den horisontale 
flaten, som er en høyderestriksjonsflate/ 
hinderflate i restriksjonsplanen. Den 
horisontale flaten ligger på kote 58,3 meter 
over havet (moh), dvs. 45 meter over 
rullebanen. Videre ligger tomten innenfor 
den koniske flaten (hinderflate) til en 
eventuell ny rullebane sørvest for dagens, 
benevnt alternativ 1. Den koniske flaten har 
en høyderestriksjon på kote 120 moh. ved 
den aktuelle tomten. Både den horisontale 
flaten og den koniske flaten er hinderflater 
som skal ivareta sirkling rundt lufthavnen. 

Videre ligger tomten i et område der 
terrenget bryter hinderflatene betydelig både 
for dagens og 
fremtidig rullebane. Nærmeste terrenghøyde, 
Rønvikfjellet 164 moh., vil være styrende for 
hva som vil kunne ansees akseptabelt som 
maksimal 
byggehøyde i området. 

Det er gjennomført en analyse for å avgjøre 
om hotellet kan påvirke inn- og 
utflygingsprosedyrene 
publisert i AIP. Etter analysene kan det 
konkluderes med at hotellet ikke ville påvirke 
disse prosedyrene. 

Byggerestriksjoner 
Byggerestriksjonskrav (BRA-krav) ved 
Rønvikfjellet ligger på kote 69 moh. Da 
terrenget ved det omsøkte hotellet overstiger 
BRA-kravet, vil BRA-kravet i praksis være lik 
terrenghøyden i planområdet. Det medfører 
at et eventuelt hotellbygg vil måtte vurderes 
og godkjennes radioteknisk av Avinor 
Flysikring AS.  

Søknad med radioteknisk 
vurdering og hinderanalyse 
for tiltaket er sendt til 
Luftfartstilsynet for 
forhåndsgodkjenning. 
Positivt svar på denne er 
mottatt og omtalt i denne 
planbeskrivelsen. Siden 
plasseringen av bygget, 
byggets høyder, utforming 
og fasader er endret noe 
på ift. det som har vært 
omsøkt tidligere, må ny 
radioteknisk vurdering 
utføres. Dokumenteres ved 
byggesøknad. 
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Flystøy 
Til orientering er hotelltomten ikke berørt av 
gjeldende flystøysoner for Bodø lufthavn. 

Avsluttende merknad 
Med bakgrunn i restriksjonsplanen for Bodø 
lufthavn vil Avinor ikke kunne tillate noen 
form for høyt hotell (høyblokk) i det aktuelle 
området ved Rønvikfjellet. Dersom utbygger 
ønsker å vurdere et lavt hotell i stedet, som 
mer underordner seg omkringliggende 
terreng, vil vi senere gjøre en konkret 
vurdering av tillatt byggehøyde. 

Avinor 08.12.17 Redegjør for synlige terrenghøyder i 
landskapet og ellers mange av de samme 
momentene som i første innspill. Disse 
gjengis ikke her.  
 
Siden reguleringsplanen vil foreslå bygg 
høyere enn horisontalflaten for Bodø 
lufthavn må saken 
oversendes Luftfartstilsynet for vurdering av 
om tiltaket vil påvirke lufthavnens 
sertifisering. Sertifiseringsordningen og 
behandlingen av søknader om endring av 
forhold som bryter med krav stilt til en 
lufthavn – er ny. Avinor har derfor ingen 
erfaring med hvordan Luftfartstilsynet vil 
vurdere en slik sak. 
 
Avinor antar at søknaden, foruten en grundig 
beskrivelse av tiltaket som også angir hvor 
mye høyderestriksjonsflatene vil brytes, også 
må inkludere en risikoanalyse som avdekker 
om tiltaket vil påvirke flysikkerheten, samt at 
bygninger vurderes med hensyn til 
byggerestriksjonskrav (BRAkrav) for 
flynavigasjonsanleggene ved Bodø lufthavn. 
Da terrenget i reguleringsområdet ligger 
høyere enn BRA-kravet (kote 69 moh), må 
all bebyggelse også vurderes og godkjennes 
radioteknisk av Avinor Flysikring AS.  
 
Dersom sertifiseringsvilkårene påvirkes 
negativt, vil Avinor fremme innsigelse til 
planen når den kommer på høring.  
 
Tiltakshaver for detaljreguleringsplanen må 
dekke et eventuelt behandlingsgebyr hos 
Luftfartstilsynet, herunder også et evt. gebyr 
dersom Avinor må søke om endring av 
sertifikatet på bakgrunn av at det 
introduseres et nytt hinder i horisontalflaten. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas 
inn i reguleringsplanen: 
 
 

Jf. tidligere kommentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til følge. 
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 «All bebyggelse og all bruk av byggekraner i 
planområdet må skje innenfor de 
høydebegrensninger/vilkår som aksepteres 
av Luftfartstilsynet som forutsetning for 
reguleringsplanens godkjennelse.  
 
Av hensyn til mulig radioteknisk påvirkning 
av flynavigasjonsanlegg skal alle 
byggesøknader og alle endringer av takflater 
og fasader på eksisterende bygg, også 
endringer som ikke er søknadspliktige etter 
plan- og bygningsloven, forelegges og 
godkjennes av Avinor. 
 
Bebyggelse skal markeres med hinderlys». 
 
Dersom de radiotekniske vurderingene  
tilsier at mindre fasadeendringer kan påvirke 
navigasjonsanleggene, vil Avinor i tillegg til 
reguleringsbestemmelsen kreve at det 
tinglyses en privatrettslig avtale på 
eiendommene som inngår i 
reguleringsplanen. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, 
vises til Luftfartstilsynets regelverk for 
rapportering, registrering og merking av 
luftfartshinder. 
 

 

Statens 
vegvesen 

07.12.17 SVV har følgende innspill: 

• Ber om at kryssene 
fv.837/Rønvikveien/Kirkeveien og 
fv.834/Fjellveien innlemmes i 
trafikkanalysen ift. kapasitet for kjørende 
og gående/syklende. Opplyser om 
pågående reguleringsarbeid med fv. 834 
Nordstrandveien. 

• SVV ønsker planforslaget til 
forhåndsvurdering før den legges ut til 
offentlig ettersyn. 

• SVV mener det bør være et 
rekkefølgekrav om at ny adkomstvei til 
hotellområdet med nødvendig utbedring 
av trafikale tiltak er gjennomført før 
byggearbeidene med hotellet starter. 

 

 

Tas til følge. 

 

 

Det overlates til Bodø 
kommune og avgjøre dette. 

 

Det er stilt rekkefølgekrav 
til at vei, vann og 
avløpsanlegg må være på 
plass før brukstillatelse for 
hotellet gis. 

 

Grønt Forum 
Bodø 

07.12.18 Følgende organisasjoner er tilsluttet Grønt 
Forum og har innspill til planen: 

• Besteforeldrenes klimaaksjon 
(Bodø)  

• Fremtiden i våre hender (Bodø)  
• Naturvernforbundet i Salten  
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• Klimavalgalliansen Bodø  
 
Ønsker at et nytt prosjekt skal inneholde 
moderne kvaliteter knyttet til stedstilpasning, 
miljø og økologi. Vi også er opptatt av at 
allmennhetens tilgang til området sikres. Vi 
ønsker at det skal bygges i en menneskelig 
skala som ivaretar dagens bruk av området.  
De stiller seg kritiske til utformingen av 
hotellet. Det å bygge høyt vil på ingen måte 
være en attraksjon eller gi hotellet 
arkitektoniske fordeler. Stedet er et 
fantastisk utsiktspunkt og behøver ikke 13 
etasjer for å oppnå dette. Det kan anbefales 
at det planlegges for et nytt bygg med høy 
arkitektonisk verdi som er tilpasset 
landskapet. Trekker også fram føringene i 
planutvalgets vedtak i sak 09/150:  

• Adkomsten utbedres  
• Allmennhetens tilgjengelighet 

ivaretas i forhold til: Adkomst, 
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. 

 
Viser også til Grøntstrukturplanens 
målsetning om bygging i menneskelig skala 
og påpeker at dette er en tidsriktig 
målsetning som ikke bør fravikes. I 
Grøntstrukturplan er også markagrensen satt 
godt utenfor planområdet. Her kommer altså 
både kommunens egne planer og 
ambisjoner til kort i forhold til nye prosjekter. 

 
Konsekvensutredningene 
Vi føler oss ikke trygge på at utbyggers 
planer kommer til å være av mest oppdaterte 
standard, dvs. av den mest mulig 
skånsomme eller bærekraftige art på flere av 
punktene som beskrives i Forskrift om 
konsekvensutredninger § 19. Med 
utgangspunkt i Forskriftens § 19 vil vi derfor 
påpeke at det er av avgjørende betydning at 
konsekvensutredningen i tillegg til den 
utforming, teknologi, lokalisering, omfang og 
målestokk som forslagsstilleren har vurdert, 
også utreder flere relevante og realistiske 
alternativer. Valget av utforming og teknologi 
skal begrunnes mot de ulike alternativene, 
og sammenligninger av virkningene for miljø 
og samfunn av de ulike alternativene skal 
fremgå. Her bør det være et overordnet mål 

 

Det er stilt krav om 
arkitekturprosjektering i 
tiltaksklasse 3. Det er i 
bestemmelsene påpekt at 
uteområdene rundt hotellet 
skal være tilgjengelig for 
allmenheten. Det skal være 
muligheter for 
gangadkomst forbi/rundt 
hotellet som innbyr til bruk 
(ikke privatiserende/ 
ekskluderende) og som gir 
tilgang til utsikt i alle 
himmelretningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De konkrete 
problemstillingene knyttet 
til byutvikling, 
trafikk/trafikksikkerhet, 
tiltakets visuelle 
konsekvenser og 
konsekvenser for friluftsliv 
er vurdert med anerkjent 
konsekvensutrednings-
metodikk. 
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at utforming og teknologi har et så lite 
fotavtrykk som mulig. 
 
Forskriftens §21 nevner en rekke faktorer 
som kan bli påvirket, og som konsekvens-
utredningen bør behandle. Her er det særlig 
viktig at KU ikke begrenses til å se på 
virksomheten på selve Turisthyttetomta og 
veien opp dit, men også alle aktuelle 
tilstøtende områder. 
 
Planområdet 
Foreslår at planområdet utvides mot Linken, 
Pallfjellet og ned mot øvre Rønvik (Rønvik 
skole) fordi denne delen av Rønvikfjellet 
også brukes mye og vil bli usatt for 
ytterligere bruk og slitasje ved etablering av 
hotellet. Området mot Pallfjellet er i dag 
nedslitt og trenger en oppgradering. Det vil 
være en fordel å oppgradere mange av 
stiene. Dette vil trolig gi bedre bruk og være 
en fordel for hele befolkningen. Det vil uten 
tvil øke verdien av området for hotellet også. 
Arealene kan også sikres gjennom en 
utbyggingsavtale.  
 
Området må også være tilgjengelig i 
anleggsfasen, og sikres mot at eventuelle 
inngrep ikke blir rettet opp etter bygging.  
 
 
 
 
Allemannsretten og hensynet til friluftslivet 
En utbygging kan privatisere områder. Om 
det ikke gjøres grep i planleggingen vil 
området med en hotellutbygging føles som 
privatisert. Utbygger sier at de vil gi 
allmennheten tilgang til hotellet. Det har vært 
snakk om allmenn tilgang til utsiktspunkt og 
kafe. Dette er ikke godt nok. Hvordan kan 
dette være et gode for områdets brukere 
utover det som finnes i dag? Vi vet at 
området er under press og vil påpeke at 
hotellutbyggingen ikke må føre til presedens. 
 

Transport 
Transporten er prosjektets største utfordring. 
Foreslår at det etableres parkering og 
trafikknutepunkter nede på Vollen og at det 
opprettes rute for førerløse biler opp til 
Rønvikfjellet. Høy frekvens av førerløse biler 
vil gjøre behovet for større trafikk (buss) og 
persontransport opp til parkeringsplassen 
vesentlige mindre. Dette vil ha store 
miljøfordeler og faktisk gjøre det mulig for 
folk uten bil å komme seg helt opp til 
Bodømarka og være et kjempeargument i 
forhold til folkehelse. Trekker også fram 

 

Planavgrensningen viser 
tiltakets ytre avgrensning, 
men i 
konsekvensutredningene 
tas også tilgrensende 
områder (influensområder) 
med i vurderingen. 

 

Planavgrensningen er satt i 
samråd med Bodø 
kommune. 

 

 

 

 

Det er i bestemmelsene 
stilt krav om at adkomsten 
til Rønvikfjellet ikke tillates 
stengt. Det skal under hele 
anleggsperioden være 
alternativ adkomst for 
gående og kjørende.  

 

Se tidligere kommentar og 
utført konsekvensutredning 
for friluftsliv i kapittel 6. 

 

 

 

 

 

Det vises til kapittel 5 hvor 
løsning for trafikk er 
beskrevet og til kapittel 6 
hvor trafikk og 
trafikksikkerhet er utredet. 
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ISOCARPs resultater og forslag knyttet til 
førerløse biler og fokus på naturen og 
grønnere planlegging etter befaring og 
byplanverksteder i Bodø tidligere i år. 
Trekker frem en rekke fordeler prosjektet kan 
ha ved å bli pilotprosjekt for transport og 
Smart Bodø-prosjektet.  

 
Vann- og avløp 
Det at turisthytta ikke er tilknyttet avløp i dag 
er ikke et problem, men en økologisk og 
grønn mulighet. Her kan det vurderes mer 
fremtidsrettede løsninger og vann- og 
avløpsløsninger tilpasset en nullutslipps-
visjon. Biotoaletter og vannkretsløp bør 
vurderes på lik linje med et tradisjonelt 
spillvannsnett.  

 

 

 

 

 

 

Det vises til kapittel 5 hvor 
løsninger for teknisk 
infrastruktur er beskrevet. 

Sametinget 09.11.17 Sametinget opplyser om at de ikke kjenner til 
at det er registrert automatiske fredete 
samiske kulturminner i planområdet. 

Avventer endelig uttalelse inntil kart- og 
planmateriale med mer spesifikk angivelse 
av tiltakets art foreligger. 

Registrert. 

Direktoratet for 
mineralforvaltn
ing 

20.11.17 DMF opplyser om planområdet ikke kommer 
i konflikt med registrerte forekomster av 
mineralske ressurser eller masseuttak. 
Informerer om en del nærliggende uttak, 
men som ikke tillegges noe betydning. 

Registrert. 

Randi H. 
Hansen 
Hyttebakken 
68 

15.11.17 Mener veien opp fra øverst i Fjellveien må 
utbedres (smal og bratt). Ber om at det 
vurderes og gjøre veien om til forkjørsvei fra 
den første svingen og frem til kryss inn i 
Hyttebakken. Mener det bør settes et stopp 
skilt for trafikk som kommer fra Turisthytta. 

Det vises til KU trafikk og 
valgte/beskrevne løsninger 
for dette i dette 
dokumentet. 

Norges 
vassdrag- og 
energidirektor
at 

14.11.17 Viser til at del av planområdet nedstrøms 
Turisthytte platået er markert som 
aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang. Poengterer at dersom det 
planlegges bebyggelse innenfor 
aktsomhetsområdet så må skredfaren 
utredes nærmere. Skredutsatt område må 
videre avsettes som hensynssone, jfr. PBL § 
12-6 med bestemmelser som forbyr eller 
setter vilkår for bygging og tiltak. 

 

 

 

Grunnforhold/stabilitet og 
behov for 
ras/skredsikringer er 
vurdert i Skisseprosjekt 
kommunal infrastruktur, 
Rønvikfjellet datert 
30.10.17, utarbeidet av 
Norconsult AS. Det er i den 
konkludert med at 
veganlegget kan bygges 
med tilstrekkelig sikkerhet 
ift. nevnte forhold og at 
dette må følges opp 
nærmere i 
detaljprosjekteringen. Det 
er i bestemmelsene stilt 
krav og dokumentasjon ift. 
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Planområdet grenser inntil Nedre Vollvatnet 
og elv nedstrøms vatnet. Elveos og 
randsoner langs vassdrag er blant de mest 
artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 
landskapsøkologi og biologisk mangfold. I 
tillegg er vassdragsnaturen viktig i 
friluftsammenheng. NVE ber om at det tas 
hensyn til vassdrag i det videre planarbeidet. 
Det opplyses om at planområdet ikke 
berører energianlegg.  

stabilitet og 
skred/utglidning. 
Hotelltomen antas å ha 
gode grunnforhold uten 
potensiale for skred. 

Hotellet og det planlagte 
veganlegget vil ikke 
komme i berøring med 
Nedre Vollvatnet. 
Bekkeløpet som i dag går i 
dalen nedstrøms Vollvatnet 
før den går inn i 
bekkeinntak er tidligere 
etablert ifbm. utbyggingen 
av hovedvannverket. 
Denne må legges ut av ny 
veitrase og fyllinger før den 
via et nytt bekkeinntak og 
rørtrase kobles sammen 
med dagens bekkelukking. 
 

LUKS 19.11.17 Opptatt av at Fjellveien må oppgraderes slik 
at den blir forsvarlig og kan ferdes på av 
busser og lastebiler. Nødvendig areal til 
varemottak må legges inn i planen. 
Dimensjoneres iht. gjeldene regelverk hva 
angår frihøyder, bredder, etc. 

Merknaden er tatt til følge, 
se beskrivelse av valgt 
vegløsning, jf. kapittel 5.  

Beboere i 
Fjellveien 101, 
103, 105A og B 
samt107. 

07.12.17 Etterlyser planprogram og åpent møte. 

 

 

Bygging av et stort hotell på Rønvikfjellet vil 
berøre et vesentlig større område enn hva 
som er satt av i planavgrensningen.  

 

 

 

Tiltaket er i strid med nasjonale føringer for 
god by- og tettstedsutvikling og kommunens 
egne arealføringer.  

Et høyhus på et fjellplatå er et arkitektonisk 
feilgrep som hører hjemme i urbane 
settinger. Tiltaket vil endre folks bruk av 
området på en negativ måte i tillegg til å 
utfordre Allemannsretten. 
 
Nærmiljøet og særlig barn og unges 
interesser vil bli sterkt berørt. Kirkeveien, 

Tiltaket utløser ikke krav 
om planprogram da det er 
et tiltak etter forskriftens 
vedlegg II.  

 

Planavgrensningen viser 
tiltakets ytre avgrensning, 
men i konsekvens-
utredningene tas også 
tilgrensende områder 
(influensområder) med i 
vurderingen. 

 

 

 

Se beskrivelse og 
argumentasjon for valgt 
volum og utforming i 
kapittel 4. 
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Rønvikveien og Fjellveien er alle skoleveier. 
Økning av trafikk her er både trafikkfarlig og 
medfører støy og støvproblemer for myke 
trafikanter og de som bor i området. Dette 
må også sees i sammenheng med andre 
store utbyggingsprosjekter i Rønvik (ny vgs 
og ny Coop).  
 
Utbedring av veien opp til platået vil 
stimulere til økt fart uavhengig av 
fartsgrense. I tillegg vil veien bli så bratt (8 % 
- 12 %) at busser trolig vil få problemer 
vinterstid. Busser som har problemer på 
glatte veier vil gi ytterligere trafikkfarlige 
situasjoner. Dette er ikke ønskelig for 
beboerne i nærområdet. 
 
Vil også protestere mot alternativ 1, slyngvei, 
som vil medføre omfattende inngrep i 
naturen og terrenget i området. Det vil være 
ødeleggende for barnehagers, skolers og 
beboeres nåværende bruk av områdene; 
nedre del (Breilia/akebakken/Ekornskogen) 
og øvre del øst av Turisthytta (Trollskogen 
og Huldreskogen). Områdene er kartlagt 
som svært viktige grønt områder i 
kommunens grønnstrukturplan. 
 
Uavhengig av alternativ vil utbedringen bli 
kostnadskrevende. Det vil være svært 
uheldig om kommunen skal gi økonomisk 
støtte til private utbyggere av et eventuelt 
hotell på Rønvikfjellet. Vi forstår det også slik 
at dette vil bryte med prinsipp om at 
utbyggere skal bekoste nødvendig 
infrastruktur. 

Viser til kap.6 og utredning 
av temaet friluftsliv. 

 

 

 

Trafikksikkerhet er utredet i 
trafikkutredningen, se 
kapittel 5 og 6. 

 

 

 

Se utredning for temaene 
trafikk og friluftsliv. 

 

 

Veien opp til Rønvikfjellet 
har behov for utbedring 
uavhengig av om hotellet 
bygges eller ikke. Hvordan 
kostnadene dekkes vil 
avtales i en 
utbyggingsavtale. 

 

Nordland 
fylkes-
kommune 

08.12.17 Regionale interesser 
Ber om at målene for arealpolitikken nedfelt i 
Fylkesplan for Nordland hensyntas i 
planarbeidet. Ber spesielt om at følgende 
kapittel i fylkesplanen hensyntas i 
planarbeidet: 

• 8.2 By- og tettstedsutvikling. 

• 8.3 Naturressurser, kulturminner og 
landskap. 

Opplyser at deler av planområdet ligger 
innenfor planområde for fylkesdelplan for 
Sjunkan_Misten. Det bes om at planens mål 
og retningslinjer ivaretas og da særskilt: 

• Friluftsliv. 

• Markaområdene. 

Merknadene er svart ut 
gjennom utførte 
utredninger og beskrivelser 
i dette dokumentet.  
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• Natur- og kulturbasert 
reiselivsutvikling. 

• Kulturhistorie. 

Planfaglig vurdering 
Regional politikk tilsier at denne type 
etableringer skal skje innenfor 
sentrumsområder. Bekymret for at tiltaket 
kan ha uheldige konsekvenser for 
næringslivet i sentrum og på lang sikt bidra 
til en spredning av servicefunksjonene bort 
fra sentrum. Ber om at konsekvenser for 
næring i sentrum, herunder hotellnæringen, 
utredes i planarbeidet. 

Tiltaket innebærer økning i trafikk i området. 
Fylkeskommunen ber om at følgende inngår 
som del av konsekvensutredningen for 
transport: 

-mulig økt behov for frakt av gjester og varer 
mellom hotellet og andre servicefunksjoner i 
sentrum og konsekvenser av dette for et 
større område. 

- trafikksikkerhet og tilgjengelighet for 
gående og syklende. 

Landskap 
Positiv til at landskap og fjernvirkninger skal 
inngå som tema i konsekvensutredningen. 
Viser til gjennomført prosjekt med 
Landskapskartlegging av Nordland. 
Konsekvensutredningen må omhandle 
hvorvidt landskapskarakteren i området vil 
kunne bli endret. Viser i den sammenheng til 
Landskapsanalyse. Fremgangsmøte for 
vurdering av landskapskarakter og 
landskapsverdi. 

Friluftsliv 
Lister opp hvilke kartlagte friluftslivsområder 
som planområdet berører. 

- Grønnkorridor Turisthytta 

- Grønnkorridor uten navn 

- Rønvikfjellet  

- Keiservarden-Ramnflåget 

 Hensynet til disse må ivaretas og 
allmennhetens tilgang og ferdsel 
opprettholdes. Bekymret for at tiltaket kan 
innebære en opplevd eller reell privatisering 
av berørte deler av Rønvikfjellet. Bekymret 
for at tiltaket vil kunne innebære en 
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reduksjon av områdets, og tilgrensende 
turområders verdi for befolkningen og helse.  

Planområdet berører parkeringsplass 
Rønvikfjellet som er statlig sikret 
friluftslivsområde. Det forutsettes at bruken 
opprettholdes som i dag og at parkering til 
hotellet løses på egen tomt. Bruk av området 
til annet enn friluftsformål, også i kortere 
perioder som i en anleggsperiode vil etter 
fylkeskommunens skjønn kreve midlertidig 
omdisponering. 

Fylkeskommunen varsler at de med 
bakgrunn i ovenstående og kulturminnefaglig 
vurdering anes og kan komme i strid med 
vesentlige regionale interesser knyttet til by- 
og tettstedsutvikling, landskap og friluftsliv, 
inkludert fylkesdelplan for Sjunkan-Misten. 

Ber videre om at kollektivtrafikk innlemmes 
når trafikale forhold utredes i 
konsekvensutredningen. 

Fylkesmannen 11.12.17 Fylkesmannen er enig i vurderingen av 
tiltakets forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger. Dersom byggets 
BRA overstiger 15000m2 vil det imidlertid bli 
krav om planprogram. 

Det aktuelle området er svært viktig for 
utøvelsen av det bynære friluftslivet. 
Parkeringsareal er sikret nettopp med tanke 
på allmennhetens tilgang til de her svært 
viktige friluftslivsområdene som Rønvikfjellet 
og Keiservarden/Ramnflåget representerer. 
Også området rundt «Turisthytta» er mye 
benyttet i friluftslivssammenheng, og 
friluftslivsinteressene her vil naturligvis 
danne et svært viktig planleggingspremiss 
for utvikling av eiendommene 30/3 og 30/495 
til annen bruk enn tilrettelegging for 
allmennheten. Eventuell utvikling av 
hotellformål på de forannevnte 
eiendommene bør begrenses i størst mulig 
grad til arealene «turisthytta» med tilhørende 
parkerings-/vegareal opptar av terrenget pr. i 
dag. 

Atkomsten vil åpenbart måtte skje gjennom 
det statlige sikrede friluftslivsområdet, men 
Fylkesmannen forventer at de sikrede 
arealet for øvrig og stisystemet i sørvest ikke 
blir negativt berørt. Høy arealutnytting for 
blant annet å ta vare på omkringliggende 
natur- og friluftslivsbruk er nødvendig i 
denne sak.  
 

Tiltaket vil få et bruksareal 
(BRA) på inntil 12.000 m2. 

 

 

Se utredninger og 
beskrivelser i dette 
dokumentet. 
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Dersom eventuelle utbedringer av 
atkomstvegen vil virke inn på grønnkorridor 
nedenfor Nedre Vollvatnet, forutsettes det at 
konsekvensutredningen påpeker relevante 
avbøtende tiltak. Krav om gjennomføring av 
eventuelle avbøtende tiltak bør følges opp i 
reguleringsbestemmelsene. 

Minner for øvrig om krav til utarbeidelse av 
risiko- og sårbarhetsanalyse og oppfordrer til 
at planforslaget sendes i SOSI-format til 
plannordland@kartverket.no for 
kvalitetssikring. Opplyser ellers om FOSIN 
(forsøksordning for samordning av statlige 
innsigelser).  

Innspill til nabovarsel 
Miljødirektoratet, som eier av 3/477 har bedt 
Fylkesmannen i Nordland om å gi uttale på 
vegne av grunneier. Denne uttalelsen gis 
altså som grunneier og er ikke førende for 
hva Fylkesmannen som myndighet etter 
plan- og bygningsloven gjør av vurderinger.  

Staten eier 3/477 for å sikre allmennheten 
parkeringsareal og tilgang til friluftsområder. 
«Turisthytta» og eventuell ny aktivitet der 
kan være til fordel for friluftslivet, for 
eksempel med tilgang til servering og bedre 
atkomst. Ut fra de skissene til planer som er 
presentert i utsendingen ser det ikke ut som 
om vesentlig friluftslivsareal blir beslaglagt til 
andre formål. Vi vil likevel presisere en del 
forhold som vi mener må være førende for 
videre planlegging: 

• Statens eiendom kan ikke benyttes 
til annet formål enn det som er til 
fordel for allmenhetens friluftsliv.  

• Parkeringsarealet på statens 
eiendom er etablert for å sikre 
allmennhetens atkomst til et av de 
mest brukte friluftsområdene i 
Bodømarka. Det betyr at det ikke 
kan aksepteres hotelldrift, eller 
annen drift, som legger opp til å 
beslaglegge deler av 
parkeringsarealet til egne gjester, 
varelevering eller liknende. Staten 
har ingen intensjon om å bidra med 
midler til tilrettelegging for annet enn 
friluftsliv for allmennheten tilknyttet 
vår eiendom.  

• Vi er kritiske til alle tiltak som 
forringer friluftlivsverdiene i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se beskrivelse under 
eiendomsforhold. 
Området/skråningen 
mellom platået og den 
offentlige 
parkeringsplassen ønskes 
benyttet til bil- og 
bussparkering. Det 
foreligger avklaring fra 
staten ved grunneier 
Miljødirektoratet på at det 
aksepteres, konf. brev fra 
Fylkesmannen i Nordland, 
ref. 2017/6899 datert 
28.05.18. 

 

 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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markaområdene nært det statlige 
parkeringsarealet.  

 

 

IRIS 03.01.18 Anbefaler at det etableres 
undergrunnsanlegg for avfallshandtering 
innenfor planområdet. 

Løsning for avfall avklares i 
detaljeringsfasen. 
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 Planstatus og rammebetingelser 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 regional plan 

I innspillet fra Nordland Fylkeskommune bes det om at planforslaget særlig tar hensyn til kapittel 8.2 
og 8.3 i Fylkesplan for Nordland. Hovedtrekkene og spesielt relevante punkter fra disse kapitlene er 
gjengitt nedenfor: 

 Kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling 

Retningslinjer: 

a) Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- 
og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og tettsted 
og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av 
bebyggelse. 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig 
transport. 

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 
stedets karakter og identitet. 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming 
av fysiske tiltak. 

k) Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i 
gangavstand fra gode kollektivtilbud. 

 Kapittel 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

Retningslinjer: 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer. 

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å 
ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena. 

f) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den 
kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, 
næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk. 

g) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional og nasjonal verdi bør være kartlagt som 
grunnlag for kommunal planlegging. Der det er utarbeidet regionale kulturminneregistreringer 
skal disse, sammen med kulturminneloven, legges til grunn for plan- og enkeltsaksbehandling. 
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 Fylkesdelplan for Sjunkan_Misten – Barnas nasjonalpark 

Hoveddelen av planområdet ligger innenfor fylkesdelplan for Sjunken-Misten – Barnas nasjonalpark. 
Området er merket som svært viktige friluftsområder innenfor Sjunkhatten nasjonalpark.  

 

Figur 2. Utsnitt fra fylkesdelplan for Sjukan-Misten -barnas nasjonalpark. Kilde: Nordland fylkeskommune. 

Fylkesdelplanen er ikke et juridisk dokument, men vil hjemle innsigelse mot planer og tiltak som er i 
strid med de føringer fylkesdelplanen gir. Vedtatt fylkesdelplan med tilhørende retningslinjer vil være 
retningsgivende for all planlegging innenfor planområdet. For nytt hotell på Rønvikfjellet kan følgende 
retningslinjer i fylkesdelplanen trekkes fram som spesielt aktuelle: 

Planens målsetting: 

• Ivareta viktige områder for friluftsliv og reindrift, samt kartlagte kulturhistoriske lokaliteter.  
• Tilrettelegge for bærekraftig bruk i form av friluftsliv og natur- og kulturbasert reiseliv med 

spesielt fokus på barn og unge.  

Retningslinjer markaområdene 

• Allmennhetens tilgang til markaområdene bør sikres gjennom kommunenes arealplanlegging.  
• Nye tekniske anlegg bør ikke bygges innenfor markaområdene.  
• Det bør sikres tilstrekkelig med parkeringsplasser ved startpunktet for alle løyper  
• Framtidig forvaltning av Bodømarka bør bygge på «Retningslinjer for Bodømarka (2004)». I 

sone 1 og 3 bør hensynet til friluftslivets interesser stå sterkt. Det bør føres en særlig restriktiv 
dispensasjonspraksis i disse områdene (planområdet ligger innenfor sone 1).  

• Allmennhetens tilgang til markaområdene bør sikres gjennom kommunenes arealplanlegging. 
Planen bør bidra til å avklare forholdet mellom ulike interesseparter og brukergrupper i 
markaområdene. Det er særlig viktig å avklare forholdet mellom allment friluftsliv og behov for 
fysiske inngrep i form av skogsbilveier og hyttebygging.  
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Retningslinjer natur- og kulturbasert reiselivsutvikling 

• Tilrettelegging for natur- og kulturbasert reiseliv skal vektlegges i arealplanleggingen.  
• Reiselivsvirksomhet i tilknytning til verneområdet bør drives på en skånsom og bærekraftig 

måte.  
• For å hindre at tiltak reduserer naturverdiene i verneområdet, eller verdifulle områder for 

reindrift, friluftsliv eller kulturhistorie i fylkesdelplanområdet (jf. temakartene 3-5), bør tiltakene 
planlegges i samråd med aktuelle interesseparter. 
 

Retningslinjer kulturhistorie 

• Kulturhistoriske kvaliteter som fortidsminner, nyere tids kulturminner, samt kulturhistoriske 
miljøer bør sikres og ivaretas i den fremtidige arealplanleggingen.  

Følgende kriterier vektlegges ved prioritering av tiltak innenfor «Barnas nasjonalpark»:  

• Tiltaket stimulerer til å gi begrepet «Barnas Nasjonalpark» innhold.  
• Tiltaket stimulerer barn og ungdom inkludert personer med funksjonsnedsettelse til en aktiv 

bruk av området.  
• Tiltaket er allment tilgjengelig og fremmer enkelt friluftsliv og naturopplevelse. Det skal legges 

særlig vekt på universell utforming for å gjøre området tilgjengelig for flest mulig.  
• Tiltaket bidrar til en bærekraftig bruk av områdets naturverdier.  
• Tilretteleggingen skal ikke forringe områdets verdi i friluftslivssammenheng.  
• Tiltak som vil kunne gi en større samfunnsmessig effekt i form av næringsutvikling, 

infrastruktur eller FoU prioriteres.  
• Tiltak som reduserer eventuelle belastninger for grunneier som følge av økt ferdsel og aktivitet 

i området prioriteres.  
• Fysisk tilrettelegging prioriteres i tilknytning til planens innfallsporter, jf. prioriterte 

tilretteleggingssoner.  

 Kommuneplanens arealdel 

Hoveddelen av planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsformål, 
samt reindrift (LNFR) (lysegrønt område). Nedre deler av fjellveien og tilgrensende områder er avsatt 
til bebyggelse og anlegg (oransje område), boligbebyggelse (lys gult område) og friområde (grønt 
område), se utsnitt fra kommuneplanens arealdel i figuren nedenfor. Planavgreningen er vist med 
stiplet linje. Den tykke, svarte linjen rundt eksisterende boligområder viser avgrensning for Bodømarka 
sone 1 som også er markert med hensynssone H530_146 (hensyn friluftsliv). Innenfor sone 1 er det 
ikke tillatt med ny eller utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse (eller øvrig bebyggelse). 
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Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planavgrensningen er vist med stiplet linje. Kilde: Bodø kommunes 
kartportal på nett, bearbeidet av Norconsult AS 2017. 

Kommuneplanens arealdel er for tiden under revisjon og planlegges vedtatt i juni 2018. I planforslaget 
er arealformålene fra gjeldende kommuneplan videreført, men området omfattes i tillegg av 
hensynssone H710 (båndlegging for regulering). Båndleggingen utløper dersom det ikke foreligger en 
reguleringsplan for området 4 år etter vedtaksdato for kommuneplanen eller ved at båndleggingen 
fornyes gjennom revisjon av kommuneplanen. Båndleggingen gir ellers ingen føringer for arealbruken.  

 Kommunedelplan Grønnstruktur 

Kommunen vedtok ny kommunedelplan for Grønnstruktur 14.09.17. Grønnstrukturplanen har som mål 
å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor byutviklingsområdet i en situasjon med 
forventet befolkningsvekst og fortetting. Planområdet ligger som kjent utenfor byutviklingsområdet og 
inngår derfor ikke i planen utover de generelle føringene om at grøntkorridorer til marka skal 
opprettholdes.  
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 Gjeldende reguleringsplaner 

Hotelltomten er uregulert, men deler av planområdet som skal reguleres til veg og parkering omfattes 
delvis av reguleringsplan for Ravnflogveien-Svartvatnet (plan ID 1079, vedtatt 2003) og 
reguleringsplan for Oppliveien-Fjellveien (plan ID 1141, vedtatt 1975). 

 
Figur 4: Utsnitt fra reguleringsplan for Ravnflogveien-Svartvatnet. Kilde: Bodø kommunes kartportal. 

 
Figur 5: Utsnitt fra reguleringsplan for Oppliveien/fjellveien. Kilde: Bodø kommunes kartportal. 
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 Tilgrensende planer 

Planområdet grenser til reguleringsplan for Svartvatnet, plan ID 1151, se utsnitt nedenfor. 
 

 
Figur 6: Utsnitt fra reguleringsplan for Svartvatnet, plan ID 1151. Kilde: Bodø kommunes kartportal på nett. 

 Andre viktige føringer 

 Høyderestriksjonsflater for Bodø Lufthavn 

Gul markering i figuren nedenfor viser planområdet i forhold til høyderestriksjonsflatene for Bodø 
Lufthavn. Hele planområdet ligger innenfor den horisontale flaten, dvs. maks tillatt byggehøyde opptil 
kote 58,3. Terrenget der hotellet tenkes plassert ligger på cirka kote 152. Det må derfor søkes om 
dispensasjon fra restriksjonsplanen for å få lov til å bryte hinderflaten.  
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Figur 7: Utsnitt fra restriksjonsplan for Bodø lufthavn Planområdet er vist med gul/blå sirkel. 

 Statlig sikring av friluftsområder 

Kartutsnittet nedenfor viser en oversikt over friluftslivsområder som er statlig sikret for allmennhetens 
friluftsliv. Dette utgjør gnr./bnr. 30/477 og 30/305 og områder som primært benyttes til parkering av 
brukerne av Bodømarka. 
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Figur 8: Statlig sikret friluftslivsområder (blått skravert område). Kilde: Miljødirektoratets naturbase. 

 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og vurdert 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planavgrensningen som er vist på kartskissen nedenfor utgjør omtrent 103 daa og omfatter området 
hvor Turisthytta står i dag (lilla område for planlagt hotell), eksisterende parkeringsplass nordøst for 
Turisthytteplatået og den delen av Fjellveien som må utbedres i forhold til trafikksikkerhet og 
stigningsforhold.  

Området benyttes hovedsakelig som friluftsområde og utgangspunkt for turer i Bodømarka, samt 
utsiktspunkt over byen og midnattssola. Turisthytta er pr. i dag ikke i drift og er preget av forfall. Nedre 
deler av Fjellveien er atkomstvei for eksisterende boligområder i Vollen og Hyttebakken/Åssiden.  

 

Figur 9: Avgrensning av planområde opptegnet på grunnkart, Norconsult AS 2017. 
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Figur 10. Eksisterende bygning (turisthytta) på toppen av Rønvikfjellet. Kilde: Avisa Nordland. 

 

Figur 11. Skråfoto over hoveddelen av planområdet sett imot nord. Kilde: Gule siders karttjeneste. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxltrTrMDYAhXDEiwKHaASCl8QjRwIBw&url=https://www.an.no/nyheter/article6613477.ece&psig=AOvVaw1hVUP5S4BRYYk48MZDFxDg&ust=1515225407904087
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 Landskap og stedets karakter 

Fjellveien som leder opp til parkeringsplassen og Turisthytta går i slynge opp det bratte terrenget. 
Veien er smal og med krappe svinger som gir dårlig oversiktlighet og kan lede til trafikkfarlige 
situasjoner med møtende trafikk og fotgjengere/syklister.  

Straks man kommer opp til platået der parkeringsplassen ligger, åpner landskapet seg og man får 
utsikt over havet og Landegode imot nord. Hoveddelen av området består av parkering på planert 
grus som gir området en noe utflytende og uklar avgrensning mot marka. I øst ledes man direkte inn i 
Bodømarka med sti til Svartvatnet og Keiservarden. 

Fra parkeringsplassen kan man skimte dagens Turisthytte i sørvest bak tett vegetasjon og skog. Når 
man kommer opp på turisthytteplatået får man en storslagen panoramautsikt over byen, mot 
Lofotveggen, Landegode, Sandhornet og Børvasstindan. Området er et populært utfartssted for både 
innbyggere og turister som vil se midnattssola, men bygningen som står i dag er preget av forfall og 
trekker ned helhetsinntrykket av området noe. Fra Turisthytta er det videre sti over skogkledt 
fjellterreng sørvest mot Linken.  

Stedets karakter er i stor grad knyttet til innbyggernes opplevelse av stedsidentitet, der utsikten og 
nærheten til Bodøs storslåtte natur trekkes fram som et av hoved kvalitetene ved byen.  

Det vises for øvrig til konsekvensutredning for landskap hvor temaet er nærmere redegjort for. 

 Kulturminner og kulturell verdi 

Det er registrert en flatmarksgrav datert til Yngre Jernalder ved stien som går opp mot Vollvatnet. 
Funnet ble gjort under arbeid med graving av vannledning i 1926. Nøyaktig plassering er ikke angitt, 
men funnet skal være i nærheten av damhuset sørvest for «Mittidammen», cirka 140 m øst/sørøst for 
turisthytta.  

 

Figur 12. Registrert flatmarksgrav i planområdet. Kilde: www.nordlandsatlas.no 
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Figur 13. Registrert flatmarksgrav ved planområdet. Kilde: www.nordlandsatlas.no 

Det er også registrert en flatmarksgrav datert til Jernalder ved krysset mellom Fjellveien og 
Slettvollveien ved planområdets sørvestlige ende. Her ble det gjort funn av menneskelevninger i 1972. 
Lokaliteten ligger i en hage og dagens status ukjent.  

 Naturverdier 

Det er registrert funn av en rekke arter i nærheten av turstien fra nedre deler av Fjellveien til 
Vollvatnet. Funnene er alle fra 2016 og tilhører kategorien karplanter; tyrihjelm, fjellnøkleblom, 
skarmarikåpe, kalklok, svarttopp, svartvier, fjelltistel og rynkevier. Artene regnes som ansvarsarter av 
særlig stor forvaltningsinteresse. Kalkklok er registrert som NT (nær truet) i Norsk Rødliste fra 2015, 
øvrige arter er registrert som LC (livskraftige). 

Ved Vollvatnet (øst for planområdet) er det registrert gråtrost og gråsisik (observasjon fra 2011). 
Begge er arter av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsarter), men registrert som LC (livskraftig) i 
Norsk Rødliste fra 2015.  
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Figur 14. Oversikt over registrerte naturverdier i området. Kilde: Miljødirektoratets naturbasekart. 

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Planområdet omfattes av svært viktige friluftsområder i Bodømarka og benyttes som utfartssted for 
fotturer til blant annet Linken, Pollfjellet/Pollvatnet, Svartvatnet og Keiservarden. Oppgraderingen av 
veien opp til Keiservarden (Keiserstien) har særlig bidratt til økt aktivitet til området de senere årene 
og spesielt merkbart er dette på sommerstid. Ved parkeringsplassen planlegges det etablering av en 
kommunal aktivitetspark som vil bidra til ytterligere økt aktivitet til området. I karttjenesten til 
Naturdirektoratet (jf. figur nedenfor) beskrives området som mye brukte friluftsområder med høy 
bruksfrekvens og et populært sted for å se midnattssola (utsiktspunkt).   

Det er et omfattende stisystem i området som er mye benyttet. Oversikt over stisystemet i området er 
vist i fig. 14 (sorte stiplede linjer).  
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Figur 15. Hoveddelen av planområdet er kartlagt som svært viktige friluftsområder i Naturdirektoratets register 
over Rønvikfjellet. Kilde: Karttjenesten Naturbase. 

Deler av planområdet er i tillegg statlig sikret for allmennhetens friluftsliv, jf. kap 3. Det vises for øvrig 
til konsekvensutredning for friluftsliv i kapittel 6. 

 Reindrift og landbruk 

Planområdet ligger innenfor Doukta reinbeitedistrikt, men det er ikke registrert områder som benyttes 
til beite eller anlegg for reindrift i nærheten. Konflikt med reindriftsnæringen anses derfor som lite 
sannsynlig. 

Det er ikke registrert jord med potensiale for oppdyrkning i planområdet (kilde: NIBIO).  
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 Barns interesser 

Området er mye brukt til tur av barnefamilier, skoleklasser og til diverse fritidsaktiviteter. Barns 
interesser i dette området knyttes i hovedsak til trafikksikkerheten langs Fjellveien og 
fremkommelighet for myke trafikanter, samt barns oppvekstsvilkår og framtidige muligheter til å kunne 
benytte området og marka fritt.  

 Trafikale forhold 

Området har sine hovedatkomster via Fjellveien og kryssene fv. 834 x Fjellveien og fv. 834 x 
Rønvikveien. 

På fv. 834 er fartsgrensen 50 km/t nord for Rønvikveien (Nordstrandveien) og 30 km/t sør for 
Rønvikveien (Kirkeveien).  Langs Fjellveien er fartsgrensen 30 km/t og i Rønvikveien er fartsgrensen 
40 km/t. 

Fv. 834 x Fjellveien er et kanalisert T-kryss med vikeplikt fra Fjellveien og gangfelt over alle armer. 
Kanaliseringen innebærer trafikkøy i Fjellveien og eget venstresvingefelt (ca. 25 meter langt) på 
fylkesvegen, se figuren nedenfor. 

 
Figur 16. Fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien. Kilde:finn.no. 

 
Rønvikkrysset (fv. 834 x Rønvikveien) er et signalregulert X-kryss med ett kjørefelt i hver retning 
bortsett fra i nordvestre tilfart, hvor det i tillegg er eget høyresvingefelt (ca. 25 meter langt). Det er 
signalregulerte gangfelt over alle armene i krysset, se figuren nedenfor. 
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Figur 17. Rønvikkrysset. Kartgrunnlag: finn.no 

ÅDT for 2016 (kjøretøy per døgn) på fv. 834 er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det er 
benyttet en generell trafikkvekst på 1,5 % for Nordland fylke iht. vegtrafikkindeks for 2017 fra Statens 
vegvesen for å skalere ÅDT fra 2016 til 2017, med følgende resultat, avrundet til nærmeste hele 100 
(samme andel lange kjøretøy er beholdt konstant): 

 
Figur 18. Beregnet dagens ÅDT (år 2017) på fv. 834 Nordstrandveien og Kirkeveien med utgangspunkt i ÅDT fra 
NVDB. Andel lange kjøretøy i %. Kilde: NVDB, kartgrunnlag: finn.no 
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Nedre deler av Fjellveien er atkomstvei for boligområdene ved Vollen, Fjellveien, Åssiden og 
Hyttebakken.  

Stigningsforholdene i Fjellveien er ikke i henhold til vegnormalen og er stedvis svært bratt. Veien går i 
tillegg i knappe svinger som bidrar til å gjøre oversiktligheten dårlig og framkommeligheten 
utfordrende, spesielt høst og vinterstid. Kun nedre deler av strekningen har gatebelysning. 

Det går ingen kollektivtrafikk til toppen av Rønvikfjellet. Nærmeste bussholdeplass er over 1 kilometer 
unna i Ramnflogveien. Det er stigning fra sentrum og hele veien opp til Rønvikfjellet.  

 
Figur 19. Gangavstand fra Rønvikfjellet til nærmeste bussholdeplass, tur/retur. Kilde: Googlemaps. 
 

Det er ca. 4 km til Bodø stasjon hvor Nordlandsbanen går med følgende frekvens på noen av de mest 
populære strekningene: 

Strekning Antall avganger i døgnet tur Antall avganger i døgnet retur 

Bodø-Trondheim 2 2 

Bodø-Fauske 8 11 

Bodø-Mosjøen 4 4 

Bodø-Mo i Rana 4 4 

Bodø-Rognan 7 9 
Planområdet har lite tilfredsstillende kollektivdekning. 
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Fra hotelltomten til Jernbanetorvet kan man bl.a. gå/sykle følgende ruter: 

• Fjellveien – Tjeldberget – Jernbaneveien – Jernbanetorvet 
• Fjellveien – Rønvikveien – Sjøgata – Jernbaneveien – Jernbanetorvet 

 
Figur 20. Oversikt over veinavn i forbindelse med dagens løsninger for myke trafikanter. Kilde: finn.no 

Det er ensidig fortau i Fjellveien fra krysset med Slettvollveien til krysset med Årnesveien. Videre til fv. 
834 er det ikke tilrettelagt med egne arealer for myke trafikanter.  

Langs fv. 834 mellom Rønvikveien og Tjeldeberget er det tosidig fortau. 

I Tjeldeberget er det ensidig og tosidig fortau, mens det videre langs rv. 80 Jernbaneveien fra 
Tjeldeberget til Jernbanetorvet er ensidig gang- og sykkelveg. 

I Rønvikveien er det tosidig fortau på størstedelen av strekningen mellom Fjellveien og fv. 834, men 
standarden er stort sett ganske dårlig (smalt, dårlig dekke). Videre i Rønvikveien til rv. 80 Sjøgata er 
det i ensidig fortau frem til Leiteveien og tosidig fortau på resten av strekningen. På rv. 80 Sjøgata og 
Jernbaneveien til Jernbanetorvet er det tosidig fortau.  

Både Fjellveien og Rønvikveien inngår i Bypakke Bodø og utbedringer av disse vil etter hvert finne 
sted.   
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Ifølge NVDB har det skjedd 3 registrerte trafikkulykker i kryssområdet ved fv. 834 x Fjellveien og 2 
ulykker i kryssområdet ved fv. 834 x Rønvikveien (2007-2016). Detaljer om ulykkene finnes i tabellen 
nedenfor. 

 
Figur 21. Registrerte trafikkulykker i krysset fv. 834 x Fjellveien mellom 2007 og 2016.  Kilde: NVDB. 

 

 
Figur 22. Registrerte trafikkulykker i krysset fv. 834 x Rønvikveien mellom 2007 og 2016. Kilde: NVDB). 
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Beskrivelse av trafikkulykker knyttet til figurene ovenfor. 

Nr. Dato Uhell kategori Uhellskode Antall skadde 
og skadegrad 

1 13.12.2007 Fotgjengerulykke Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt 
utenfor kryss 

1 lettere skadd 

2 12.09.2014 Bilulykke Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) 1 lettere skadd 

3 05.08.2008 Sykkelulykke Vending foran kjørende i motsatt retning 1 lettere skadd 

4 18.09.2009 Bilulykke Møting på rett vegstrekning 1 lettere skadd 

5 15.10.2009 Fotgjengerulykke  Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt 
utenfor kryss 

1 lettere skadd 

Ingen av kryssene faller innenfor kategorien «ulykkespunkt» og vurderes derfor ikke å være spesielt 
ulykkesutsatt innenfor 10 års perioden.  

 Teknisk infrastruktur 

Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og har ingen tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegget. 

Forutsetninger for vannforsyningen er god i og med at utjevningsmagasinet for hovedvannforsyningen 
til Bodø by ligger i området. Turisthytta har i dag kommunal vanntilknytning. 

Det finnes ikke kommunalt avløpsnett i området. 
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Figur 23. Utsnitt kommunalt vann-nett i området. Kilde: Bodø kommunes kartløsning på nett. 

 Naturressurser 

Det er ikke registrert mineralske ressurser eller masseuttak i planområdet. 

Direktoratet for mineralforvaltning informerer om at det er registrert et tidligere uttak av 
industrimineraler av typen glimmermineraler (pegmatittisk muskovitt) ca. 500 meter vest for den 
planlagte hotelltomten. NGU har ikke vurdert verdien av denne forekomsten. Det er også registrert et 
uttak av ca. 600 kg glimmer ved underjordsdrift rundt 1911 ved lokaliteten. Selve uttaksstedet er ikke 
direkte påvist i felt.  
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 Grunnforhold 

Hoveddelen av planområdet består av berggrunn (N50) av kalksilikatførende skiver og et mindre 
område i nordøst av granitt og tonalitt. Nedre deler av Fjellveien består av flersammensatte bergarter 
(N250). Løsmasser i planområdet består av forvitringsmateriale, dvs. løsmasser dannet ved fysisk 
eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Hoveddelen av planområdet ligger over marin grense.  

  

Figur 24. Til venstre: Berggrunn (N50). Lys grønn er kalksilikatførende skiver og rosa er granitt og tonalitt. Til 
høyre: Løsmassegeologi og marin grense (jf. stiplet blå linje). Kilde NGU. 
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 Rasfare 

Nedre deler av planområdet/ Fjellveien er registrert som aktsomhetsområder for snø- og steinskred. 
Mot Ramnflåget er det registrert risiko for steinsprang (grov kartlegging). 

  

Figur 25. Til venstre: Registrert aktsomhetsområde for snø og steinskred. Til høyre: Registrert risikoområder for 
steinsprang. Kilde: NGU. 

 Universell tilgjengelighet 

Stigningsforholdene i Fjellveien er ikke i henhold til vegnormalen og er stedvis svært bratt. Området 
rundt Turisthytta og parkeringsplassen er tilnærmet flat og gir gode muligheter for universell utforming.  

 Støy og luftforurensning 

Det er ikke knyttet spesielle utfordringer til støy eller luftforurensning i dette området, foruten det som 
genereres fra biltrafikken.  

 Grunnforurensning 

Det er ikke mistanke om forurenset grunn i planområdet. Dersom det på et senere tidspunkt skulle 
vise seg at områder hvor man planlegger graving kan ha forurenset grunn, skal dette undersøkes 
nærmere og omfanget av en eventuell forurensning kartlegges.  
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 Beskrivelse av planforslaget 
 

 Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det lagt til retter for et hotell og konferansesenter i inntil 8 etasjer med tilhørende 
fasiliteter, samt utbedring av Fjellveien fra krysset Slettvollveien/Fjellveien og opp til hotellet inklusive 
annen nødvendig infrastruktur for tiltaket. I planen er den offentlige plassen for utfartsparkering også 
medtatt hvor det åpnes for etablering av aktivitetspark, rasteplasser, etc., samt landbruks-, natur- og 
friluftsformål. Det er videre innregulert et bestemmelsesområde med krav om særskilt rekkefølge før 
gjennomføring av tiltak.   

Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. § 12-5: 

Nr. 1) Bebyggelse og anlegg 

- Hotell/overnatting (felt BH), eierform annen 

Nr. 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg (felt SV), eierform offentlig 
- Kjøreveg (felt SKV), eierform annen og offentlig 
- Fortau (felt SF), eierform offentlig 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (felt SVT), eierform annen og offentlig 
- Parkeringsplasser på grunnen (felt SPP), eierform offentlig 

 

Nr. 5) Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

- LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (felt LNFR), eierform offentlig 
 



 

 
Oppdragsnr.: 5174690   Dokumentnr.: 01   Versjon: 03 

Detaljregulering for hotell på Rønvikfjellet  |   Plan-id: 2017011 

 
 

n:\teknisk\plan\byplan\10 personlige mapper\mats\detaljreguleringer\2017011 hotell på rønvikfjellet\2 
planleveranse\planleveranse etter 1. høring\foreløpig 31.1.19\2017011 planbeskrivelse hotell på 

 

2019-01-19  |  Side 48 av 124 
 

 
Figur 26.Forslag til plankart for området, Norconsult AS 2018. 
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 Bebyggelsens plassering og utforming 

Hotellet er lokalisert på Rønvikfjellet på eiendommen til eksisterende turisthytte. Tomten har en 
markant plassering ved toppen av fjellet og utsikt i alle retninger. Stedet er viden kjent for utsikten til 
solnedgangen over «Landegode». 

 

 

Figur 27. Utsikt fra Rønvikfjellet. 

Hotellets form og fasader er utviklet som et svar til omliggende landskap og natur. Prosjektet har et 
minimalisert fotavtrykk og en vertikalitet i sitt volum og fasadeuttrykk, noe som tilfører en offentlig 
karakter til nærområdet og beslaglegger minst mulig av landskapet rundt. Med dette blir det større 
plass til frie åpne flater for adkomst, hovedinngang og utearealet rundt hotellet. Byggets fotavtrykk og 
volum lar større deler av omliggende natur forbli uberørt og området og prosjektet oppleves som en 
del av landskapsrommet. 
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Figur 28. Hotellet og Bodø sentrum som kontekst, Nordic 2018.  

Med sin klare form og naturbaserte materialbruk skal hotellet forsterke forbindelsen mellom Bodø by 
og Rønvikfjellet. Det vil utgjøre en helt særskilt destinasjon i naturen omkring byen og vil styrke stedet 
som startpunkt for turer videre i området. Prosjektet er med på å trekke både turister og lokale 
beboere i enda større grad enn i dag til Rønvikfjellet. Samtidig vil hotellet styrke hele området rundt 
Bodø som destinasjon med identitet og særpreg. Eksisterende turisthytte ble i sin tid plassert på 
tomten pga. omgivelsene og utsikten til solnedgangen over «Landegode». 

I dag er Turisthytta i dårlig forfatning og tomteområdet har en forfallen karakter. Hotellet vil tilby 
attraktive og offentlig tilgjengelige funksjoner på bakkeplan og i toppetasjen av bygningen. De 
tilgjengelige tilbudene vil gi en tilleggsdimensjon for de som vil betrakte naturen fra øverste nivå. 
Spesielt mulighetene for å oppleve og betrakte Bodøområdets lys og landskap vil være forsterkende 
fra hotellet og styrke Bodø som turistdestinasjon. 

Planområdet dekker hotellområdet og store deler av adkomstveien.  
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Figur 29. Situasjonsplan for hotelltomten, Nordic 2018. 

Adkomst og parkeringsarealer er konsentrert sør og øst for hotellet i forbindelse med veiadkomsten til 
området. Forplassen er plassert i forlengelsen av adkomstveien mot sør-øst og fyller naturlig inn 
området mellom vegen og hotellet. Infrastrukturen og endring av terrengoverflater er samlet og 
konsentrert i disse områdene for å frigjøre mest mulig uberørt natur og legge til rette for flere 
utsiktspunkt. Forplassen skal ha en klar offentlig tilgjengelig karakter. Parkeringsplasser og 
varelevering er trukket bort fra de naturlige bevegelseslinjene for personer til fots og med sykkel.  Som 
det er planlagt vil naturlige bevegelseslinjer og stier kunne anlegges helt inn til hotellveggen 

 Arkitektonisk utforming 

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. På den måten får anlegget en redusert skala og fasadelengder blir 
begrenset og bygningen vil oppleves med dimensjoner som er tilpasset situasjonen - og naturen 
omkring- og utsikten fra hotellet blir dominante kvaliteter.  
Bygningsformen er som beskrevet tilpasset landskapsbildet og husets hovedretning er en konsekvens 
av terrenget og posisjon relatert til Bodø sentrum. Forslagets kortsider er rettet mot sentrum og 
Keiservarden. Bygget vil oppleves som en klar, vertikal form i landskapet sett fra disse stedene, om 
kvelden og i vinterhalvåret, aksentuert med belysning. Volumets langsider ligger langs med stedets 
høydekurver, naturlig på den stedlige fjellryggen. Formen underbygger byggets funksjon som et sted å 
se og oppleve lyset og landskapet, men samtidig oppdelt og «oppbrukket» slik at det visuelt «gror 
opp» av stedets vegetasjon og landskapsform.  Den organiske tilpassingen forsterkes ved at de tre 
bygningene er gitt skrå takformer (saltak med møne diagonalt på hvert volum) slik at planform og 
volum-komposisjon gir assosiasjoner til historisk bebyggelse. Ved at langfasader og gavler benyttes 
rustikt treverk som kledning og som vertikale fasade-elementer blir tilpassing til natur og opplevelsen 
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av tilhørighet på stedet, ytterligere tydelig. 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. 

Bygningen består av 3 hoveddeler i plan og i snittet er det satt sammen av en «base» med 
hotelletasjer over og en avslutning på øverste plan med skrå takflater (som angitt) og inneholdende 
publikumsrettede funksjoner.:  

«Basen» inneholder publikumsfunksjoner som inngang, 
restaurant, konferansesal og annet støtteareal. Denne 
delen av bygget skal være forankret til landskapet og er 
tenkt utformet som en høy etasje. Trapp og andre 
landskaps- installasjoner skal være innordnet i landskapets 
naturlige form og fall med materialer tilpasset til fjellet 
omkring. Fasadene til basen skal ha et inviterende utrykk 
med åpne inngangspartier som kobler sammen interiøret 
med konteksten. Bruk av trevirke forbinder basen med 
øvrig bygningsmasse for å skape en helhetlig form og et 
varmt uttrykk i møte med besøkende  

 

 

Figur 31. Inngangspartiet, Nordic 2018. 

 

 

Hovedvolumet. Hotellvolumet har hovedretning mot Bodø 
sentrum og definerer bygningen som et «forbindende 
ledd» mellom landskap, fjell og byens retninger. 

Gavlene er rettet mot byen og Keiservarden for å minimere 
fjernvirkning fra Bodø og for å skape en slank, 
karakteristisk form som er gjenkjennelig og gir bygning og 
sted identitet. 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.  

Figur 30. "Basen"(prinsipiell skisse), Nordic 
2018. 

Figur 32. Hovedvolumet (prinsipiell skisse), 
Nordic 2018. 
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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 

Gavlenes vertikale tre-elementer får en tydeligere gylden treglød og utgjør et bevisst formmotiv sett fra 
byen og kan ytterligere tydeliggjøres ved bruk av lys fra innsiden. 
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Figur 33. Huset i landskapet (henholdsvis mot nord, vest, øst og sør), Nordic 2018. 

Total foreslått høyde på bygningen er 8 etasjer hvorav 8. etg er delvis inn under et skråtak. Det tenkes 
terrasse og basseng på tak. 
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Figur 34. Mulig løsning for terrasse og basseng på tak. 

 

 

Figur 35. Fasaden, Nordic 2018. 

Treverket har en absorberende evne som skaper sammenheng med omliggende natur og vær. 
Glasset skaper nødvendig transparens og en nærhet til omgivelsene. Glassmaterialet har egenskapen 
av å endre karakter i løpet av døgnet, fra å være reflekterende ved lav sol til å være mørke og 
transparent ved høy sol slik at det frigir hotellets indre lys ved kveld, natt og mørketid. Fasadens 
komposisjon utnytter disse egenskapene til å skape oppløste flater og et oppløst volum.  

Med den riktige kombinasjonen skal huset oppleves som en del av skogen, med åpne glassfelter som 
tilsvarer rom mellom trærne.  
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Figur 36. Hovedfasaden, Nordic 2018. 

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 en fantastisk utsikt mot hav og fjell - og over hele området omkring Bodø.  
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Figur 37. Hotellet sett fra Bodø sentrum, Nordic 2018. 

 

 

Utforming og detaljbruk av hele prosjektet skal ta 
hensyn til situasjonen, miljøet og lokalklimaet. Alle deler 
av bygget skal henge sammen med omgivelsene. 

Trefasader er en av de mest fornybare 
kledningsmaterialene, og miljøtilpasning er bra både 
som merkevare for hotellet og for Bodø kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vises for øvrig til dokumentet Kartgrunnlag og bilder til detaljregulering datert 05.07.18. 

Figur 38. Oppbygging av fasaden, Nordic 2017. 
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 Sol/skygge 

Illustrasjonene nedenfor viser hvordan skyggevirkningene av planforslaget blir iht. tidspunktene som 
kommuneplanens arealdel stiller krav om dvs. 23. juni kl. 12-15-18 og 1.september kl. 12-15-17. Dette 
for å vise konsekvensen for speiderhytten på eiendommen til Bodø KFUK-KFUM rett nord for hotellet. 
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Figur 39. Sol- skyggediagram, Nordic 2018. 

Sol-skyggestudien viser at hotellet vil ha en skyggevirkende effekt for speiderhytta/KFUM-KFUK 
eiendommen rett nord for hotellet.  Speiderhytta ligger imidlertid noe lavere en platået som i seg selv 
og i kombinasjon med dagens Turisthytta antas å ha noe av den samme skyggevirkende effekten som 
hotellet vil gi. 
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 Trafikkløsning 

 Utbedring av Fjellveien 

Bodø kommune har fått utarbeidet et skisseprosjekt for ny utbedret vei til Rønvikfjellet; Rapport 
Skisseprosjekt kommunal infrastruktur, Rønvikfjellet datert 30.10.17, utarbeidet av Norconsult AS 

I hovedsak er det vurdert to alternativer for utbedring av atkomsten til Fjellveien; alternativ 0+ som er 
en utbedring av dagens vei, og alternativ 1 som er ny slyngevei. I skisseprosjektet anbefales det å gå 
for alternativ 1. For utfyllende beskrivelse og kostnadsoversikt over alternativene vises det til egen 
rapport1.  

Ingen av alternativene oppfyller kravene til universell utforming, men alternativ 1 (slyngvei) oppfyller 
stort sett kravene i vegnormalen og føringer for slyngvei. Alternativ 1 anses som en veifaglig mer 
robust løsning som gir bedre stigningsforhold enn oppgradering av eksisterende vei (alternativ 0+). 
Alternativ 1 er vesentlig dyrere enn alternativ 0+. For begge alternativene kan det gjøres estetiske 
tiltak i skjæringene, samt legge til rette for utsiktspunkter langs veien som vil gjøre veien til en 
severdighet i seg selv. 

Begge alternativene innebærer fortau og gatebelysning langs veien. Det anbefales at dette fullføres 
helt opp til parkeringsplassen.  

Begge alternativene anses som gjennomførbare i forhold til stabilitetsforhold og skredfare, men 
nærmere vurdering må inngå i detaljprosjektering. Det må da også vurderes nødvendige sikringstiltak 
for eksisterende bebyggelse.  

I det første planforslaget som var til behandling i komite for plan, næring og miljø den 21.11.18 var det 
alternativ 1 som var innarbeidet. Til saken forelå det nye oppdaterte beregninger av kostandene for 
vegen (oppdatert basert på prosjektert løsning) og vegalternativet ble funnet og være for kostbart. 
Politikerne sendte saken tilbake til administrasjon med bestilling om at andre vegalternativ ønskes 
utredet. Vegen er nå nærmere utredet etter alternativ 0+ som er definert som en utbedring av dagens 
veg. Avvikene denne har ift. kommunalteknisk norm/vegnormalene er risikovurdert og 
fraviksbehandlet og funnet forsvarlig av vegeier. Utklipp med konklusjon fra risikoanalysen fremgår 
nedenfor, konf. rapport RA-01 Rønvikfjellet Risikoanalyse veg, datert 06.02.19 utarbeidet av 
Norconsult AS. 

 

                                                      
1 Rønvikfjellet, Skisseprosjekt for kommunal infrastruktur (datert 2017-10-30), Norconsult.  
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I revidert planforslaget er vegalternativ 0+ innarbeidet med fortau helt opp til hotelltomten.  

 Varelevering og buss 

I planforslaget/tenkt situasjon er det tatt hensyn til nødvendig manøvreringsareal ift. buss og 
varelevering.  

 Parkering for hotellets gjester og personale 

Området ligger i Bymarka sone 1 hvor parkeringskrav for sone C gjelder. For hotell stilles det krav om 
0,6 parkeringsplasser pr. rom. 

Fylkesmannen har på vegne av staten v/Miljødirektoratet i innspill til planoppstarten varslet at det ikke 
er aktuelt at deres eiendommer benyttes til å løse behov knyttet til hotellet.  

Det er heller ikke ønskelig at parkeringskravet løses på turisthytteplatået, eller i skråningene mot byen 
og nordsiden da dette vil gi store visuelle konsekvenser for området. Det er i møte med Fylkesmannen 
kommet til enighet om at den kan etableres en parkeringsplass i skråningen mellom platået og den 
offentlige parkeringsplassen på eiendommen til staten v/Miljødirektoratet, konf. brev fra Fylkesmannen 
i Nordland, ref. 2017/6899 datert 28.05.18. Det er avtalt at det skal inngås en avtale mellom Staten og 
eier av 30/495 om at det gis tillatelse til, i tråd med reguleringsplan, å opparbeide, drifte og 
vedlikeholde angitte parkeringsareal.  

Det kreves at arealet skal være offentlig tilgjengelig, dvs. ikke eksklusivt bare for hotellets gjester. Det 
stilles krav om at avtalen må tinglyses som en servitutt på eiendommen.  

Dette arealet har ingen særskilt bruk i dag og det vurderes at det vil være bedre å legge parkeringen 
her i stedet for oppe på platået og sideområdene mot byen og nordsiden, da dette er arealer som bør 
forbeholdes som utsiktssteder mot byen, Lofotvegen og Landegode. 

Med bakgrunn i ovenstående, det faktum at brukerne av hotellet i stor grad vil ankomme i busser og 
annen fellestransport, taxi, samt fra erfaringstall forslagstiller (AB Invest) har fra andre tilsvarende 
prosjekter, ønskes parkeringskravet redusert til totalt minimum 60 plasser. Det legges videre opp til tre 
oppstillingsplasser for buss og sykkelparkering i det antall Bodø kommunes parkeringsbestemmelser 
stiller krav om. Adkomst til speiderhytta tenkes via parkeringsplassen, alternativt som en separat veg 
rett nord for denne. Beskrevne løsninger er vist i skissen nedenfor. 
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Figur 40.Situasjonsplan for hotellet, Norconsult 2018. 

 Parkering for friluftsliv - Oppgradering parkeringsplass 

Utforming av parkeringsområdet for friluftslivet er ikke endelig bestemt, men i skisseprosjektet for 
framtidig infrastruktur foreslås parkeringsplassen utvidet og asfaltert for å optimalisere antall 
parkeringsplasser. Dette for å gjøre parkeringen mer ryddig, samtidig som at det vil gi flere plasser. I 
skisseprosjektet foreslås det at parkeringsplassen anlegges med fall slik at overvann kan gå direkte i 
terreng.  

Den foreslåtte utvidelsen og løsning er vist på figuren nedenfor. Parkering har et areal på 4000m2 og 
har plass til 94 parkeringsplasser, 3 HC-plasser og 2 parkeringsplasser for buss.  Endelig løsning skal 
vises i situasjonsplan ved søknad om tillatelse til tiltak. 
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Figur 41. Mulig løsning for oppgradering av parkeringsplass øst for planlagt hotellområde. Kilde: Rønvikfjellet, 
Skisseprosjekt for kommunal infrastruktur (datert 2017-10-30), Norconsult. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

I skisseprosjekt for kommunal infrastruktur som det er henvist til tidligere er løsninger for vann og 
avløp, samt føringsveier for strøm til tomtegrensen for hotelltomten utredet. 
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Figur 42. Løsning for VA og el. Kilde: Rønvikfjellet, Skisseprosjekt for kommunal infrastruktur (datert 2017-10-30), 
Norconsult. 

Forutsetninger for vannforsyningen er god i og med at utjevningsmagasinet for hovedvannforsyningen 
til Bodø by ligger i området. Ny vannforsyning tenkes fra denne via ny trykkøkningsstasjon og over 
parkeringsplass mot tomten.  

Overvann fra tomten føres i rør til Vollvatnet, mens spillvannet må føres i ny ledning ned til krysset 
Fjellveien og Slettvollveien der det tilkobles eksisterende nett.  

Føringsveier for tilkobling av el legges parallelt med VA i den samme traseen til tilkoblingspunkt angitt 
av Nordlandsnett sør for parkering Rønvikfjellet. 

 Plan for avfallshåndtering 

Iris anbefaler at det etableres undergrunnsanlegg for avfallshandtering innenfor planområdet. 
Nærmere detaljer vil vurderes i detaljprosjekteringen av hotellet og dokumenteres i byggesaken.  

 Planlagte offentlige anlegg 

Veien opp til og parkeringsplassen vil være offentlige anlegg. Veien fra parkeringsplassen og til 
hotellet vil være privat, men åpen for allmennheten.  
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 Universell utforming 

Reguleringsplanen med forbedret vei og hotell på Rønvikfjellet vil gjøre området lettere tilgjengelig for 
personer med nedsatte funksjoner eller bevegelsesbegrensninger. Hotellet og forplassen vil følge 
tekniske krav og hotellets offentlige tilgjengelige funksjoner i øverste og nederste etasje vil gi alle 
muligheten til å oppleve naturen, lyset og landskapet i trygge tilgjengelige omgivelser. Det skal 
etableres HC parkeringer tett på inngangspartiet og det vil være mulig å kjøre helt frem til 
inngangspartiet.  

 Vindforhold 

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. Se for øvrig 
kap. 6. 

 Grunnforhold og skredfare 

Området for hotellet antas å ha gode grunnforhold (liten løsmassemektighet over fjellgrunn).  

Utbedring av Fjellveien slik som anbefalt krever omfattende terrengarbeider med store skjæringer og 
fyllinger. Det vises til Rapport Skisseprosjekt kommunal infrastruktur, Rønvikfjellet datert 30.10.17 som 
beskriver grunnforhold, stabilitet og forholdet til potensialet for skred. Løsningen som er anbefalt 
vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhet mot skred og liten reell risiko for større skredhendelser mot 
veg. Det poengteres at ved videre prosjektering og når endelig trasè foreligger må dette vurdere 
nærmere. 

Stabilitet og skredfare dokumenteres ved detaljeringen og ved innsendelse av søknad om 
byggetillatelse.  

 Restriksjonsplan for Bodø Lufthavn 

Safetec har vært engasjert til å utføre en risikoanalyse (hinderanalyse) for bygging av et 13 m høyt 
hotell på tomten i henhold til kravene som fremgår av EASA og restriksjonsplanen for Bodø lufthavn. I 
hinderanalysen har Safetec vurdert hvordan den planlagte utbyggingen bryter med 
hinderbestemmelsene, samt hvordan den aktuelle endringen i hindersituasjonen kan påvirke 
risikobildet for flyoperasjonene på Bodø lufthavn. Safetec vurderer at oppføring av hotellet ikke 
påvirker risikobildet i signifikant grad.  

Avinor Flysikring AS har utført en radioteknisk vurdering av planlagt utbygging. Denne analysen 
konkluderer med at bygging av et hotell i 13 etasjer på Rønvikfjell ikke vil gi radiotekniske 
konsekvenser for Avinors anlegg i området.  

Basert på resultatene fra hinderanalyse og radioteknisk vurdering med tilhørende søknad har 
Luftfartstilsynet akseptert at hinderflaten kan brytes for en bebyggelse iht. søknaden innenfor 
utbyggingsformålet.  

Ny radioteknisk vurdering ift. til den som lå ved høringsutkastet er utført som følge av ny situasjon. 
Den nye analysen konkludere med at tiltaket slik det planlegges ikke vil gi radiotekniske konsekvenser 
for Avinors anlegg i området. Det antas ikke behov for oppdatering av risikoanalysen da aktuell 
utbygging er i 8 etasjer mot det tidligere omsøkte som var inntil 13 etasjer. 
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 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  Se kapittel grunnforhold og 
skredfare. 

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Se kapittel grunnforhold og 
skredfare. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 
Deler av planområdet er registrert 
med lav til middels risiko for radon 
(NGU). Fra 1.7.2010 er det 
lovpålagt krav om radonsperre i 
alle nye bygninger hvor det 
oppholder seg mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Hendelser på veg  Se egen risikovurdering ift. valgt 
vegalternativ. 

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   
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• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  
 
 
 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

  

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Vil få. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 Ja. Via Fjellveien. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

 Ja. Nedre Vollvatnet. 
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-sjekklista er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke foreligger forhold som 
krever oppfølging eller spesielle tiltak, utover grunnforhold og at potensialet for ras/skred må følges 
opp i den videre prosjekteringen av del av Fjellveien som søkes utbedret. 

Risikoanalysen for vegalternativ 0+ konkluderte med følgende: 

Risikoen for uønskede hendelser er akseptable så fremst vegen får tilfredsstillende vintervedlikehold. 
Dette på grunn av den bratte stigningen. 

For å redusere risikoen ytterligere anbefales følgende tiltak iverksatt: 

Tiltak: Beskrivelse hvordan ivaretatt: 
Sikt i slyngene er svært viktig med tanke på 
risiko for møteulykker. Det er viktig at 
vegetasjonen holdes nede i slyngene, og at 
eventuell brøytesnø fjernes dersom den blir til 
hinder for sikt. 
 

Sikret ved bestemmelse. 

Rekkverk mellom fortau og Fjellveien i slyng 2.  
 

Ivaretas ved videre detaljering/prosjektering. 

Forsterket autovern. 
 

Ivaretas ved videre detaljering/prosjektering. 

Utvidet bergsikring og tiltak for å hindre 
isdannelse / ras. 
 

Ivaretas ved videre detaljering/prosjektering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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Følgende tiltak er anbefalt vurdert: 

Tiltak: Beskrivelse hvordan ivaretatt: 
Vurdere om enkelte av avkjørslene i Fjellveien 
bør utbedres med tanke på bedret sikt og 
mulighet for å snu bil inne på avkjørselen (unngå 
rygging ut i Fjellveien). Speil og 
oppmerking/skilting vurderes dersom ikke 
situasjonen blir tilfredsstillende.  
 

Vurderes nærmere ved detaljprosjektering. 

For boligene nærmest Slettvollveien kan det 
eventuelt vurderes å fortsette fortauet på motsatt 
side av Fjellveien til disse husene er passert.  
 

Vurderes ikke som aktuelt.  

Opphøyet gangfelt der fortauet langs Fjellveien 
ved Slettvoll krysset bytter side. 
 

Ivaretas ved videre detaljering/prosjektering. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser tilknyttet følgende forhold: 

o Situasjonsplan. 
o Vegetasjonsplan. 
o Perspektiver og illustrasjoner. 
o Plan for anleggsrigg. 
o Støy og vind. 
o Teknisk infrastruktur. 
o Grunnforhold/ras/skred. 
o Ulempeplan. 
o Omlegging av sti ut av vei/anleggsområder. 

 Opparbeidelse av tiltak for friluftsliv i og utenfor planområdet 

I tillegg til opparbeidelse rundt hotellet skal turstier og snarveier/tråkk ivaretas innenfor planområdet så 
langt det er mulig. Der hvor den nye veitraseen umuliggjør eksisterende bruk av stier skal stiene 
omlegges med tilfredsstillende løsning. Dette gjelder spesielt eksisterende sti/tråkk fra hyttebakken og 
stien fra Ramflogveien opp til Nedre Vollvatnet. Eksisterende stinett skal også ivaretas og 
tilrettelegges for i grenseovergangene til planområdet. 

Det legges også til rette for opparbeiding av rasteplass og treningspark innenfor opparbeidingen av 
den eksisterende parkeringsplassen på Rønvikfjellet. 

I tillegg til det som skjer innenfor planområdet legges det til rette for at stien fra eksisterende 
parkeringsplass til Ramnfloget skal opparbeides med 2,5-3 m bredde og grusdekke frem til 
utsiktspunktet vist i figuren under (rød strek). Stien fra speiderhytta til Linken, samt trasé fra hotellet 
inn på den samme stitraséen skal opparbeides med 2,5-3 m bredde og grusdekke, samt gis universell 
fremkommelighet frem til utsiktspunktet vist i figuren under (rød strek). Opparbeidingen skjer i samråd 
med Bodø kommune v/Kulturkontoret.  
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 Konsekvensutredninger  
I dette kapittelet fremgår konsekvensutredning av temaene trafikk og trafikksikkerhet, 
samfunnsmessig betydning for næringsutvikling i Bodø sentrum og friluftsliv.  

Temaet landskapsvirkninger er utredet av firmaet Natur og Samfunn og følger i egen rapport til 
planforslaget; Rapport nr. 4: Konsekvensvurdering landskap ved etablering av hotell på Rønvikfjellet, 
Bodø kommune. Utredningen må sees i sammenheng med dokumentet Kartgrunnlag og bilder til 
detaljregulering datert 05.07.18 utarbeidet av HENT og Nordic. I denne er fjern- og lokalvirkningen av 
tiltaket vist med fotomontasjer fra ulike ståsted. 

Etter høring og offentlig ettersyn er det supplert med utredning av vind og trafikkstøy. Oppsummering 
fra disse fremgår av dette kapitlet og fullstendige rapporter følger også som vedlegg.  

Konsekvensutredningene er vurdert ift. veialternativ 1. Videre er endringer i disse utredningene 
beskrevet som følge av at vegen til Rønvikfjellet og hotellet nå skal bygges etter skisseprosjektets 
alternativ 0+ i stedet for alternativ 1. Endringene er også redegjort for i separate notat som følger 
vedlagt. 

 Alternativ 1 og 0+ 

I konsekvensutredningene inngår følgende tiltak; nytt hotell på Rønvikfjellet med tilhørende fasiliteter 
(overnatting, konferanse, restaurant, parkering og utearealer), utbedring av Fjellveien etter alternativ 1 
og 0+ inkl. fortau, oppgradering og utvidelse av parkeringsplassen for friluftsliv og etablering av ny 
kommunal aktivitetspark i eller i nærheten av planområdet.  

 Nullalternativet 

Nullalternativet er forventet utvikling dersom det ikke bygges hotell på Rønvikfjellet. Nullalternativet er 
sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved utbyggingsalternativet. Det betyr at 
nullalternativet per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av utbyggingsalternativet viser 
hvor mye dette alternativet avviker fra nullalternativet. 

I konsekvensutredningene er forventet utvikling (nullalternativet) følgende: Nødvendig vedlikehold på 
Fjellveien, oppgradering og utvidelse av parkeringsplassen for friluftsliv og etablering av ny kommunal 
aktivitetspark/tuftepark (i eller i nærheten av planområdet). Eksiterende bygg (Turisthytta) forventes å 
bli stående som i dag uten nevneverdig aktivitet i bygget da det ikke foreligger noen planer eller 
budsjett for riving av bygget.  

 Trafikk og trafikksikkerhet 

Dagens situasjon 

Makstimetrafikk 

Det er mottatt trafikktellinger fra Statens vegvesen for krysset fv. 834 x Fjellveien. Tellingene ble utført 
i 2017, torsdag 15. juni mellom kl. 15.15 og 16.30 og fredag 16. juni mellom kl. 07.30 og 08.30 (før 
skoleferie), og oppsummeres som følger: 
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Figur 43. Makstimetrafikk i morgenrush i krysset fv. 834 x Fjellveien, dagens situasjon 2017. 
 

 
Figur 44. Makstimetrafikk i ettermiddagsrush i krysset fv. 834 x Fjellveien, dagens situasjon 2017. 
 

Det er mottatt trafikktellinger fra Statens vegvesen for Rønvikkrysset. Tellingene ble utført i 2017, 
torsdag 30. mars mellom kl. 07.40 og 08.10 og mellom kl. 15.30 og 16.30. Det legges til grunn en 
makstimetrafikk i morgenrush som er en dobling av trafikktallene for telleperioden på 30 minutter. For 
ettermiddagsrush benyttes timestellingene. Dette gir følgende trafikk i rushperiodene:  

 
Figur 45. Makstimetrafikk i morgenrush i Rønvikkrysset, dagens situasjon 2017. 
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Figur 46. Makstimetrafikk i ettermiddagsrush i Rønvikkrysset, dagens situasjon 2017. 
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Kapasitetsutnyttelse i krysset fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien 

Beregningsprogrammet SIDRA Intersection versjon 7 er benyttet for beregning av kapasitetsutnyttelse 
i kryssene fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien og fv. 834 Kirkeveien x Rønvikveien. 

Belastningsgrad er forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Belastningsgraden er et mål for 
avviklingsstandard, og en verdi opp til 0,80 kan under heldige forhold anses å gi tilfredsstillende 
trafikkavvikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 1,0 oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende 
forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er lite tilfredsstillende med kø som øker til 
trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve ved beregnet belastningsgrad over 
1,0. Den praktiske kapasitetsgrensen anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-0,90. 

Det er forutsatt en tungtrafikkandel på 6 % på fv. 834 jf. NVDB (%-andel for lange kjøretøy. I Fjellveien 
og Rønvikveien er det antatt en tungtrafikkandel på 3 %, da det ikke foreligger data fra NVDB her.  

For antall kryssende fotgjengere er det benyttet standardverdi fra SIDRA på 50 fotgjengere per time 
over hvert gangfelt. Syklister er inkludert i beregningene.  

Fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien 

 
Figur 47. Prinsippskisse av geometri for fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien, slik det er modellert i SIDRA. 
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Tabell 1: Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush, fv. 834 x Fjellveien, dagens situasjon. 
M

or
ge

nr
us

h 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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Tabell 2: Beregningsresultater fra SIDRA i ettermiddagsrush, fv. 834 x Fjellveien, dagens situasjon. 
Et

te
rm

id
da

gs
ru

sh
 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

 
 

 

Det er beregnet en belastningsgrad i krysset på 0,61 i morgenrush og 0,80 i ettermiddagsrush. 
Beregningsresultatene for dagens situasjon indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling i morgenrush 
hvor det fortsatt er kapasitetsreserve i krysset. I ettermiddagsrush er det ingen praktisk 
kapasitetsreserve og beregnede kølengder indikerer tilbakeblokkering til tilstøtende kryss med 
Tjeldberget. Venstresvingende trafikk fra Fjellveien får størst forsinkelser i begge rushperiodene, og 
forsinkelsene er spesielt store i ettermiddagsrush. 
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Rønvikkrysset (fv. 834 Kirkeveien x Rønvikveien)  

 
Figur 48. Prinsippskisse av geometri for Rønvikkrysset, slik det er modellert i SIDRA. 
 

Trafikkstyrt /-aktivert signalanlegg er valgt for analyse i SIDRA. Faseplan mottatt fra Statens vegvesen 
er lagt til grunn og SIDRA har beregnet en omløpstid på 108 sekunder i morgenrush og 100 sekunder 
i ettermiddagsrush: 
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Tabell 3: Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush, Rønvikkrysset, dagens situasjon. 
M

or
ge

nr
us

h 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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Tabell 4: Beregningsresultater fra SIDRA i ettermiddagsrush, Rønvikkrysset, dagens situasjon. 
Et

te
rm

id
da

gs
ru

sh
 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  
 

Beregningsresultatene indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling i begge rush, men med ingen praktisk 
kapasitetsreserve i morgenrush og liten kapasitetsreserve i ettermiddagsrush. Beregnet 
belastningsgrad er 0,79 i morgenrush og 0,74 i ettermiddagsrush. I begge rush er beregnede 
kølengder lenger enn strekningen med to kjørefelt i nordvestre tilfart (Nordstrandveien), mens det i 
morgenrush er beregnet en kølengde forbi nærmeste boligadkomst (Myrvollveien) ca. 85 meter 
nordøst. 
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Fremtidig situasjon 

Dette avsnittet omtaler først en del forhold som påvirker fremtidigs situasjon bl.a Bypakke Bodø, og 
det er beregnet turproduksjon som følge av hotellutbygging på Rønvikfjellet og gjort nye 
kapasitetsberegninger av kryssene i SIDRA. I tillegg nevnes noen mulige avbøtende tiltak for 
Rønvikkrysset. 

Planforslaget  

Planområdet planlegges utbygd med hotell med konferansesenter og restaurant. Hotellet er planlagt å 
ha 8 etasjer og 250-300 rom. Fjellveien utbedres slik at det blir plass til to møtende busser samt 
ensidig fortau fra krysset med Slettvollveien.  Det legges til grunn minimum 60 parkeringsplasser til 
hotellet inkludert ansattparkering etter ønske fra oppdragsgiver. Dette ligger lavere enn hva 
parkeringsnormen i kommunen tilsier. 

Bypakke Bodø 
«Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem 
både for kjørende, kollektivbrukere, syklende og gående. Bypakken inneholder blant annet ny riksveg 
80, bedre kollektivtilbud og nye gang. Og sykkelveger. Dette løftet skal betales i et spleiselag mellom 
samarbeidspartene Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, statlige midler og bompenger2» 

Pågående reguleringsarbeid med fv. 834 Nordstrandveien  

«Reguleringsområdet omfatter Nordstrandveien fra Mælen til Rønvikkrysset (fv. 834 x Rønvikveien), 
en vegstrekning på ca. 1,8 km. Prosjektet er et delprosjekt av Bypakke Bodø med hensikt å legge til 
rette for separate løsninger for gående og syklende, samt gode løsninger for prioritering av 
kollektivtrafikken3». 

«Hensikten er bedre trafikksikkerheten langs Nordstrandveien og å utbedre eksisterende vegkryss. 
Gående, syklende og kollektivtrafikken skal prioriteres foran bil4». 

                                                      
2 Statens vegvesen, Om Bypakke Bodø, https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Prosjektbeskrivelse, besøkt 
2018-01-30. 
3 Statens vegvesen, Varsel om oppstart av planarbeid fv. 834 Nordstrandveien, 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-fv.834-nordstrandveien, 
besøkt 2018-01-30. 
4 Statens vegvesen, Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien, informasjon om planoppstart, mars 2017, 
https://www.vegvesen.no/_attachment/1747260/binary/1166952?fast_title=Informasjon+om+planoppstart+fv.+834+Nordstrandv
eien.pdf, lastet ned 2018-01-30. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Prosjektbeskrivelse
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-fv.834-nordstrandveien
https://www.vegvesen.no/_attachment/1747260/binary/1166952?fast_title=Informasjon+om+planoppstart+fv.+834+Nordstrandveien.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1747260/binary/1166952?fast_title=Informasjon+om+planoppstart+fv.+834+Nordstrandveien.pdf
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Figur 49. Planområdet fv. 834 Nordstrandveien5. 
 

Det er regulert areal til rundkjøring i krysset fv. 834 x Rønvikveien, men det planlegges å opprettholde 
Rønvikkrysset tilnærmet lik som i dag.  

 
Figur 50. Utsnitt av reguleringsplan, vedtatt 22.05.2008 (Kilde: kommunekart.com). 
 
Fjellveien, nærmest fv. 834 inngår også i planområdet, og her skal forholdene for gående bedres med 
fortau. Dette går blant annet på bekostning av kjørebanebredden. 

 

 

 

                                                      
5 Statens vegvesen, Varsel om oppstart av planarbeid fv. 834 Nordstrandveien, 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-fv.834-nordstrandveien, 
besøkt 2018-01-30. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-fv.834-nordstrandveien
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Generell trafikkvekst 

Det forutsettes ferdigstillelse av hotellutbyggingen og åpning i år 2020, og dette settes som 
prognoseår. 

Det er lagt til grunn en generell trafikkvekst for Nordland fylke på 0,77 % per år fra 2018-2020 iht. 
TØI6.  

Dette gir en generell trafikkvekst på 1,56 % i perioden 2018-2020. Denne veksten legges på trafikken 
rett frem på fylkesveien. Det antas at trafikkveksten til/fra Fjellveien og Rønvikveien utgjøres av 
trafikkgenereringen i forbindelse med hotellutbyggingen, og at ikke den generelle veksten kommer i 
tillegg. 
 

Turproduksjon hotell 
Det tas utgangspunkt i antall parkeringsplasser, da dette forutsettes å være begrensende på hvor 
mange ansatte og besøkende som kjører egen bil til/fra hotellet. Forenklet legges det til grunn at 50 p-
plasser benyttes av gjester ved hotellet og 20 p-plasser benyttes av ansatte. 

Gjester 

Det legges til grunn 250 hotellrom med 75 % belegg hvor 90 % av turene til/fra forekommer med bil. 
Det legges til grunn 3 bilturer for bil og 4 bilturer med taxi samt at gjennomsnittlig oppholdstid per rom 
er 1,5 døgn. I tillegg legges det til ytterligere 2 turer per rom for rommene som er opptatt i mer enn 1 
døgn (dvs. for 50 % av rommene som ankommer med bil/taxi legges det til 2 ekstra turer per rom). For 
gjester gir dette 585 bilturer per døgn. 10 % av ÅDT forutsettes i makstimene, med følgende 
retningsfordeling: 

• 20 % inn (ankomst) i morgenrush 
• 80 % ut (avreise) i morgenrush 
• 70 % inn i ettermiddagsrush 
• 30 % ut i ettermiddagsrush 

I enkelte perioder kan det komme passasjerer med buss til hotellet (i forbindelse med gruppereiser 
o.l.), men dette er ikke inkludert i beregningene.  

 

Ansatte 

Det legges til grunn 3 skift per døgn med 50 ansatte på jobb samtidig per skift. Det legges til grunn at 
20 ansatte kjører egen bil til/fra jobb med en turproduksjonsfaktor på 2,15 bilturer per ansatt (tur/retur 
samt 0,15 for turer i arbeidstiden/varelevering). Videre forutsettes det at resterende ansatte blir 
kjørt/hentet eller bruker taxi med en turproduksjonsfaktor på 4,15 bilturer per ansatt. For ansatte gir 
dette 168 bilturer per skift og ca. 500 bilturer per døgn. Grunnet forutsetning om 3 skift per døgn, 
antas det at 33 % av ÅDT forekommer i makstimen både i morgenrush og i ettermiddagsrush med 
retningsfordeling 50 % inn og 50 % ut i begge rush.  

Konferanse 

Konferansesalen forutsettes å ha 500 plasser som er belagt 50 % annenhver dag. Det antas at 80 % 
av de besøkende bor ved hotellet, og at bilturene er inkludert i turproduksjonen for hotellrommene. Det 
antas at 20 % av de besøkende ikke bor på hotellet og at disse reiser til/fra hotellet med taxi (hver 
reise med taxi antas å generere 4 bilturer). Av alle bilturene antas 20 % samkjøring. Dette gir 80 
bilturer per døgn. 20 % av bilturene antas at forekommer i makstimene med retningsfordeling 90 % til 
hotellet og 10 % fra hotellet i morgenrush og motsatt rettet i ettermiddagsrush. 

                                                      
6Transportøkonomisk institutt, rapport 1362/2014, Grunnprognoser for persontransport 2014-
2050,https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=39137. 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=39137
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Restaurant 

Beregningen av turproduksjon til hotellet forutsetter å dekke også besøkende til restauranten, både 
gjester ved hotellet og øvrige besøkende.  

Oppsummering 

Total estimert ÅDT for hotellet er ca. 1200 bilturer per døgn, med en makstimetrafikk i rushperiodene 
på ca. 360 kjøretøy per time.  

Retningsfordeling og makstimetrafikk i kryss 

Krysset fv. 834 x Fjellveien er ifølge Statens vegvesen7 ikke populært å benytte fra Rønvikfjellet, da 
man har vikeplikt i Fjellveien og erfaringsvis blir stående lenge å vente for å slippe inn på fylkesvegen. 
Vegvesenet anslår at man fra Rønvikfjellet vil benytte Rønvikkrysset i stedet for krysset med 
Fjellveien, både pga. vanskeligheter med å komme seg ut fra Fjellveien og pga. lavere standard. Med 
bygging av fortau i den nedre delen av Fjellveien vil kjørebanen ytterligere reduseres i bredde. 

Det antas en fordeling av trafikken mellom kryssene på 90 % via Rønvikkrysset og 10 % via krysset 
med Fjellveien.  

For trafikktall i krysset fv. 834 x Fjellveien samt i Rønvikkrysset er det lagt til grunn samme 
svingeandeler inn og ut Fjellveien og Rønvikveien (nordøst) som i dagens situasjon, når trafikken fra 
hotellutbyggingen legges til. Det er beholdt samme antall fotgjengere og syklister som i dagens 
situasjon i krysset med Fjellveien. Dette gir følgende fremtidig trafikk: 

Fv. 834 x Fjellveien: 

 
Figur 51. Makstimetrafikk i morgenrush i krysset fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien, fremtidig situasjon. 
 

                                                      
7 Statens vegvesen v/Stefan Kersting, fredag 2. februar 2018, telefonsamtale. 
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Figur 52. Makstimetrafikk i ettermiddagsrush krysset fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien, fremtidig situasjon. 
 
 

Rønvikkrysset:  

 
Figur 53. Makstimetrafikk i morgenrush i krysset Rønvikkrysset, fremtidig situasjon. 
 
 

 
Figur 54. Makstimetrafikk i ettermiddagsrush i krysset Rønvikkrysset, fremtidig situasjon. 
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Kapasitetsutnyttelse i krysset fv. 834 Nordstrandveien x Fjellveien 

Samme geometri som for dagens situasjon er lagt til grunn for beregningene.  
 

Tabell 5: Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush, fv. 834 x Fjellveien, fremtidig situasjon. 

M
or

ge
nr

us
h 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  
Tabell 6: Beregningsresultater fra SIDRA i ettermiddagsrush, fv. 834 x Fjellveien, fremtidig situasjon. 
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Et
te

rm
id

da
gs

ru
sh

 
Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

  
 

Det er beregnet en tilfredsstillende belastningsgrad i krysset på 0,62 morgenrush. I ettermiddagsrush 
er det beregnet en belastningsgrad på 0,89 og dette ligger på den praktiske kapasitetsgrensen til 
krysset. Beregnede kølengder i ettermiddagsrush indikerer tilbakeblokkering forbi tilstøtende kryss 
med Tjeldberget ca. 45 meter unna mot nordvest.  
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Kapasitetsutnyttelse i Rønvikkrysset (fv. 834 Kirkeveien x Rønvikveien) 

Samme geometri, forutsetninger og faseplan som for dagens situasjon er lagt til grunn for 
beregningene. SIDRA har beregnet en omløpstid på 110 sekunder i begge rush: 
 

Tabell 7: Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush, Rønvikkrysset, fremtidig situasjon. 

M
or

ge
nr

us
h 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 
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Tabell 8: Beregningsresultater fra SIDRA i ettermiddagsrush, Rønvikkrysset, fremtidig situasjon. 
Et

te
rm

id
da

gs
ru

sh
 

Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad 

 

 

Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] 

 
 

 

Det er beregnet en belastningsgrad i krysset over 1 i morgenrush, noe som indikerer overbelastning. 
Lengre køer og forsinkelser er å forvente. I ettermiddagsrush er det beregnet en belastningsgrad på 
0,93, noe som ligger over den praktiske kapasitetsgrensen.  

I begge rush er beregnede kølengder lenger enn strekningen med to kjørefelt i nordvestre tilfart 
(Nordstrandveien). I morgenrush indikerer beregnede kølengder tilbakeblokkering i kryss i 
Rønvikveien (nordøst), mens det i ettermiddagsrush må forventes tilbakeblokkering til krysset med 
Reinslettveien i syd.  
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Eksempler på avbøtende tiltak Rønvikkrysset 

For å øke kapasiteten i Rønvikkrysset er et mulig avbøtende tiltak å etablere egne svingefelt i de 
armer hvor dette ikke finnes i dag: 

Beregnede belastningsgrader er 0,87 i 
morgenrush og 0,61 i ettermiddagsrush. 
Kølengdene indikerer fortsatt 
tilbakeblokkering til tilstøtende kryss i 
nordvest på fylkesvegen.  
 
Det finnes variasjoner av feltutvidelse i 
krysset, f.eks. ved å innføre filterfelt for 
høyresvingende i de mest kritiske 
bevegelsene slik at disse 
svingebevegelsene kan kjøre utenom 
signalanlegget. Dette vil imidlertid kreve 
ytterligere areal.  

 

 

 

 

 

 
Et annet mulig avbøtende tiltak er å 
endre kryssutformingen fra signalregulert 
X-kryss til rundkjøring.  

Beregnede belastningsgrader er 0,79 i 
morgenrush og 0,85 i ettermiddagsrush. 
Kølengdene indikerer fortsatt 
tilbakeblokkering til tilstøtende kryss i 
nordvest på fylkesvegen, men 
beregnede gjennomsnittlige forsinkelser 
er redusert til maks 24 sekunder.   

Denne utformingen ser ut til å kreve noe 
mer areal enn det som foreligger i 
gjeldende regulering. 
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Kollektivtrafikk 

Dagens kollektivdekning til hotellet er som tidligere beskrevet dårlig. 

Denne trafikkanalysen omfatter ikke å detaljere tiltak for hvordan kommunen/sektormyndigheter bør 
arbeide for å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk for planområdet, men generelt kan blant annet 
følgende prinsipper være fornuftige: 

• Øke frekvensen på antall bussavganger. 
• Sikre fremkommeligheten til kollektivtrafikken. Optimal fremkommelighet for kollektivtrafikken 

sikres først og fremst gjennom egne traseer og prioriteringer i kryss.  
• Høy standard på traseer til holdeplass (trygghetsfølelse, god belysning, vedlikehold av trasé 

spesielt vinterstid etc.) 
• Kort avstand til holdeplass, og tilrettelegging for sykkelparkering. 
• Høy standard på holdeplass og god komfort om bord på bussen kan gjøre det mer attraktivt å 

reise kollektivt. 
• Gode knutepunkt og prioritering av direkteruter. 
• Enkelt og oversiktlig system. 

 
Særlig frekvensøkning og kortere reisetid er blant de viktigste forholdene for å øke kollektivtrafikkens 
konkurransekraft. 
 
Bypakke Bodø inkluderer handlingsplan for kollektivtrafikk, og i denne planen planlegges nytt 
kollektivsystem i Bodø. Det inngår ikke i planen rutebuss helt opp til toppen av Rønvikfjellet.  
  

 
I følge handlingsplan for kollektiv vil rundkjøring i Rønvikkrysset bidra til å lette fremkommelighet for 
kollektivtrafikken8. 

 

 

                                                      
8 Bypakke Bodø, Handlingsplan for kollektiv, 22. mars 2012. 

Figur 55. Forslag til et overordnet linjenett (Kollektivplan Bodø 2011), (Handlingsplan for gang, sykkel, 
trafikksikkerhet og miljø, 21. mars 2012). 
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Forhold for gående og syklende 

Planforslaget legger opp til ensidig fortau i Fjellveien på strekningen fra krysset med Slettvollveien til 
krysset inn til Hyttebakken hvor det i dag mangler tilbud for myke trafikanter.  

Fra kommuneplanens arealdel er hovedveinett for sykkel i Fjellveien inkludert som sykling i blandet 
«trafikk», mens Rønvikveien nordøst for fv. 834 ikke er inkludert.  

 
Figur 56. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2014-2026, temakart – sykkel, vedtatt 11.09.2014.  
 
«I stor grad er hovednettet for gående samsvarende med hovedsykkelveinettet, men nettet for gående 
er betydelig mer omfattende9»: 

 
Figur 57. Hovednett for gående (Bypakke Bodø9). 
 

 

                                                      
9 Bypakke Bodø, Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø, 21. mars 2012. 
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Fra disse planene vil det tilbys sammenhengende løsninger for myke trafikanter fra Rønvikfjellet til 
sentrum om omegn, men tilbudet varierer slik at man må belage seg på flere systemskifter og ulik 
standard på tilbudet.   
 

Trafikksikkerhet 

Generelt er det en rekke faktorer som kan ha betydning for trafikksikkerheten, antall trafikkulykker og 
alvorlighetsgraden av disse.  
 
Sammenhengen kan uttrykkes som følger10:  
Antallet skadde i trafikken = Eksponering x Ulykkesrisiko x Skaderisiko  
 
Dette innebærer at antallet skadde personer kan reduseres på tre måter:  

1. Ved å redusere trafikkmengden (eksponeringen)  
2. Ved å redusere ulykkesrisikoen, det vil si antallet ulykker ved en gitt trafikkmengde  
3. Ved å redusere skaderisikoen, det vil si redusere sannsynligheten for å bli skadet og 

skadenes alvorlighetsgrad ved et gitt ulykkestall  
 

Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka12 så vil økende trafikkmengde som regel føre til «et større antall 
ulykker. Antall ulykker øker imidlertid ikke lineært med trafikkmengden. Når trafikkmengden øker med 
én prosent øker antall ulykker som regel med mindre enn én prosent».  
 
Selv om økt trafikk i utgangspunktet normalt sett vil føre til større antall ulykker, så vil dette også være 
avhengig av en rekke stedlige forhold.  
 
Krysstype er en viktig faktor knyttet til ulykkesrisikoen. Omkring 40% av alle politirapporterte 
trafikkulykker med personskade skjer i kryss. I tillegg til krysstype vil bl.a. sidevegsandel (hvor økende 
andel sidevegstrafikk oftest fører til høyere ulykkesrisiko), trafikkmengde, fartsgrenser, andre 
vegegenskaper, bidra til å avgjøre antall ulykker13.  
 
I følge Statens vegvesens håndbok V121 har rundkjøringer vanligvis lavere ulykkesfrekvens og 
skadegrad enn i andre plankryss. 
 
Tabell 9 Utdrag av fordeler og ulemper med valg mellom rundkjøringer og signalregulerte kryss – trafikksikkerhet 
(Statens vegvesen håndbok V121). 

 
 
 
  

                                                      
10 Transportøkonomisk institutt, Trafikksikkerhetshåndboken, kapittel 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken, 
http://tsh.toi.no/doc594.htm, besøkt 2017-09-12.   
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Usikkerhet/forbehold 

Det ligger usikkerhet knyttet til erfaringstall, trafikktall, trafikkfordeling og derav beregninger og 
vurderinger som er gjort i denne analysen. Det ligger også usikkerhet knyttet til beregningsmodellen 
som er benyttet, men den største usikkerheten vurderes å være knyttet til fremtidige trafikkprognoser. 

Det er ikke tatt høyde for endring i rutevalg, endret reisemiddelfordeling, endret reisetidspunkt eller 
endrede kjøreegenskaper (f.eks. at man kjører mer aggressivt med kortere tidsluker enn normalt osv.) 
som følge av lengre køer og forsinkelser i Rønvikkrysset etter utbygging. Dette er faktorer som har 
innvirkning på beregningsresultatene, og kan medføre andre resultater enn hva som er presentert i 
denne analysen, hvor parametere i SIDRA er beholdt konstant i både dagens og fremtidig situasjon, 
samt at trafikkmengden i fremtidig situasjon er beholdt uendret selv om kapasitetsproblemer i 
Rønvikkrysset potensielt kan medføre en annen trafikkmengde enn det som er benyttet. 
 

Oppsummering 

Ifølge beregningsresultater er det tilfredsstillende avvikling i kysset fv. 834 x Fjellveien og i 
Rønvikkrysset i både morgen- og ettermiddagsrush, men det er i praksis liten til ingen 
kapasitetsreserve i kryssene.  

I prognoseåret 2020 indikerer beregningsresultatene i krysset fv. 834 x Fjellveien tilfredsstillende 
avvikling i morgenrush, mens det i ettermiddagsrush er beregnet en belastningsgrad på 0,89, noe som 
ligger rundt den praktiske kapasitetsgrensen til krysset.  

For Rønvikkrysset indikerer beregningsresultatene etter hotellutbyggingen overbelastning i krysset. 
Avbøtende tiltak kan være breddeutvidelse for etablering av egne svingefelt i krysset evt. endre 
krysset til en rundkjøring. Dette krever mer areal og vil medføre behov for ekspropriasjon av 
eiendommer.   

Staten vegvesen har pågående et planarbeid for Nordstrandveien der den skal omgjøres fra veg til 
gate og der tungtrafikken skal flyttes til Jernbaneveien via Sjøgata. Prioriteringen av trafikantene i nye 
Nordstrandveien blir ifølge Statens vegvesen som følger: 1. Myke trafikanter 2. Kollektivtrafikk 3. 
Biltrafikk. Bodø kommune har som mål at veksten i trafikk skal tas gjennom andre transportmetoder 
enn personbil. 0-vesktmålet gjør at andre avbøtendetiltak enn kapasitetsøkning må prioriteres. 
Kommunen sammen med blant andre Statens vegvesen har flere prosjekter på gang for at blant annet 
sykkel, gange og kollektivløsninger skal være de foretrukne transportmetodene. Dette vil også gjelde 
for de som skal til Rønvikfjellet.  

Det er derfor lite trolig at vegeier vil prioritere økt framkommelighet for biltrafikken og de avbøtende 
tiltakene er derfor ikke innarbeidet i planforslaget. Dette kombinert med at det allerede i dag er noe 
anstrengt kapasitet i de nevnte kryssene. Hotellet vil forsterke dette noe, men er ikke årsaken til dette 
alene. Flytting av tungtrafikken til Jernbaneveien antas å forbedre situasjonen og derigjennom 
trafikkavviklingen. 

Kollektivtilbudet til Rønvikfjellet er dårlig, da nærmeste bussholdeplass ligger over 1 km unna. For 
gående og syklende planlegges det sammenhengende tilbud fra Rønvikfjellet til sentrum og omegn, 
men tilbudet varierer i standard og løsninger.  

Det har forekommet noen trafikkulykker i kryssene i løpet av de siste 10 årene (2007-2016), men 
kryssene er ikke spesielt ulykkesutsatt. Rundkjøring som krysstype har generelt lavere 
ulykkesfrekvens og skadegrad enn andre plankryss, men sikkerheten avhenger også av en rekke 
andre faktorer. 
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Endring som følge av overgang fra veialternativ 1 til 0+ 

Ingen endringer som følge av endret veialternativ.  

Det er imidlertid foretatt en ny vurdering av generert trafikk (turproduksjon) fra hotellet og en ser at 
denne er noe konservativt vurdert. Legges det til grunn en større andel samkjøring, både hva angår 
hotellansattes kjøring til/fra jobb og hotellets gjester (samkjøring i taxi), vil nok trafikktallet kunne 
justeres ned noe. Dette kan sees nærmere på i den videre prosjekteringen.  

 Samfunnsmessig betydning for næringsutvikling i Bodø sentrum 

Bakgrunn 

I sitt innspill til oppstartsvarselet datert 08.12.2017 viser Nordland fylkeskommune bl.a. til gjeldende 
Fylkesplan for Nordland – kapittel 8. Arealpolitikk for Nordland – kapittel 8.2.  By- og tettstedutvikling.   

På grunnlag av arealpolitikken for Nordland gir fylkeskommunen en planfaglig vurdering der de skriver 
bl.a.:   

«Regional politikk tilsier at denne typen etableringer skal skje innenfor sentrumsområder.  Dette blant 
annet for å;  

 Styrke sentrum 
 Unngå unødvendig transport med medfølgende klimagassutslipp 
 Hindre oppstykking av viktige natur- og friluftsområder rundt byene.  

Fylkeskommunen er bekymret at tiltaket kan ha uheldige konsekvenser for næringslivet i sentrum og 
på lang sikt bidra til en spredning av servicefunksjoner bort fra sentrum.  På bakgrunn av dette ber vi 
kommunen om at konsekvensene for næring i sentrum – herunder hotellnæringen, utredes i 
planarbeidet.» 

Dette innspillet fra Nordland fylkeskommune og tiltakshavers ønske om å foreta en best mulig 
avveining av tiltaket i forhold til nærings- og byutviklingen i Bodø, er bakgrunnen for denne analysen.  
Denne analysen er konsentrert om det første kulepunktet i Fylkeskommunens planfaglige vurdering;  

 Styrke sentrum 

Det vil bli utarbeidet andre analyser som vurderer de andre kulepunktene. 

Viktige utviklingstrekk i Bodø fram mot år 2030 

Historisk befolkningsutvikling 

Bodø er en av fire kommuner i Nord-Norge som følger omtrent samme befolkningsvekst som landet 
for øvrig.  Bodø hadde pr 1. januar 2017 i alt 51.022 innbyggere.  Beregnet folketall pr 31.12.2017 er   
iht. SSB 51.558.  Vi ser av dette at folketallet i Bodø kommune i tiårsperioden 2008-2018 har økt med 
5.509 personer eller ca 551 personer pr år i gjennomsnitt eller ca 1,2% pr år i snitt.   

Vi ser også at Bodø har en betydelig større befolkningsvekst enn andre byer i Nordland og i fylket som 
helhet.   

 

Tabell 10. Historisk befolkningsutvikling i Bodø år 2008 – 2017.  Kilde; SSB  

 

Folketall 01. januar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endring Endring %
1804 Bodø 46 049 46 495 47 282 47 847 48 422 49 203 49 731 50 185 50 488 51 022 4 973 10,8
1805 Narvik 18 384 18 348 18 402 18 380 18 473 18 509 18 705 18 853 18 787 18 756 372 2,0
1833 Rana 25 092 25 281 25 282 25 499 25 652 25 752 25 943 26 078 26 039 26 101 1 009 4,0
1841 Fauske 9 480 9 477 9 552 9 533 9 513 9 513 9 556 9 622 9 604 9 729 249 2,6
18 Nordland fylke 234 996 235 380 236 271 237 280 238 320 239 611 240 877 241 682 241 906 242 866 7 870 3,3
00 Landet 4 737 171 4 799 252 4 858 199 4 920 305 4 985 870 5 051 275 5 109 056 5 165 802 5 213 985 5 258 317 521 146 11,0
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Prognose - befolkningsutvikling 2018-2030.   

I tabell tabellen ovenfor viser vi prognose for befolkningsutviklingen i Bodø for perioden 2018-2030.  Vi 
legger til grunn SSBs «høyalternativ» der det beregnes et befolkningstall i Bodø på 60.299 i 2030. 
Den høyeste befolkningsveksten vil komme i de eldste aldersgruppene – spesielt etter år 2024.  Dette 
innebærer at f.eks aldersgruppen 80-89 år forventes å øke med 79% eller 1.211 personer fram til 
2030.   

Dette innebærer at befolkningen vil vokse med i gjennomsnitt ca 700 personer pr år.  Dette kan synes 
noe høyt i forhold til vekstraten i siste ti-årsperiode. 

 

Tabell 11. Befolkningsutvikling – prognose år 2018-2030. Aldersfordelt. Kilde SSB.   

Sysselsatte i Bodø – bransjefordelt 2008-2016.  

Tabell nedenfor viser sysselsatte etter arbeidssted i Bodø bransjefordelt i perioden 2008-2016. Vi ser 
at Helse- og sosialtjenester er den viktigste bransjen for sysselsetting i Bodø. Utenom offentlig sektor 
er det varehandel og motorvognreparasjoner som er den viktigste bransjen for sysselsetting i Bodø.   

I bransjen varehandel og motorvognreparasjoner er det imidlertid en nedgang på 295 sysselsatte i 
perioden.   

Den sterkeste veksten i antall sysselsatte finner vi i bransjene;  

 Bygge og anleggsvirksomhet 
 Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 
 Helse- og sosialtjenester 
 Personlig tjenesteyting 

 
I denne sammenheng er det bransje 55-56 overnattings- og serveringsvirksomhet som er mest 
interessant.  Denne bransjen har i Bodø i perioden 2008-2016 vokst med 138 sysselsatte tilsvarende 
en vekst på 13,7%.   
 

 

Tabell 12. Sysselsatte etter arbeidssted i Bodø 2008-2016.  Bransjefordelt.  Kilde SSB 07984 

1804 Bodø 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Endring Endring i %
0 år 695 717 738 751 760 766 766 765 766 765 767 766 763 68 10
1-5 år 3 035 3 133 3 280 3 425 3 592 3 696 3 769 3 823 3 854 3 875 3 885 3 888 3 895 860 28
6-12 år 4 414 4 405 4 424 4 415 4 354 4 344 4 450 4 560 4 704 4 878 5 053 5 239 5 365 951 22
13-15 år 1 789 1 837 1 825 1 878 1 913 2 016 2 002 1 961 1 912 1 896 1 882 1 872 1 957 168 9
16-19 år 2 545 2 524 2 519 2 485 2 522 2 500 2 545 2 633 2 683 2 726 2 724 2 686 2 615 70 3
20-44 år 18 055 18 251 18 411 18 547 18 673 18 834 18 976 19 042 19 197 19 312 19 460 19 645 19 860 1 805 10
45-66 år 14 458 14 627 14 775 14 850 14 931 14 974 14 976 15 128 15 259 15 357 15 474 15 595 15 708 1 250 9
67-79 år 5 068 5 237 5 410 5 634 5 817 5 973 6 189 6 294 6 412 6 539 6 623 6 747 6 835 1 767 35
80-89 år 1 535 1 584 1 636 1 687 1 759 1 866 1 980 2 109 2 234 2 363 2 515 2 627 2 746 1 211 79
90 år eller eldre 317 342 356 370 384 412 418 435 446 477 497 521 555 238 75
Sum Bodø 51 911 52 657 53 374 54 042 54 705 55 381 56 071 56 750 57 467 58 188 58 880 59 586 60 299 8 388 16

Bodø.  Sysselsetting etter arbeidssted 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endring Endring % 
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 295 292 283 233 259 256 269 222 219 -76 -25,8
05-09 Bergverksdrift og utvinning 9 1 0 1 0 0 0 0 3 -6 -66,7
10-33 Industri 936 955 949 948 972 970 979 956 897 -39 -4,2
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 185 197 197 202 193 240 268 263 272 87 47,0
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 2 068 2 038 2 111 2 167 2 244 2 434 2 462 2 385 2 662 594 28,7
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 3 710 3 574 3 658 3 709 3 537 3 559 3 550 3 415 3 545 -165 -4,4
49-53 Transport og lagring 2 232 2 143 2 190 2 283 2 270 2 273 2 229 2 223 2 233 1 0,0
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 1 008 977 938 960 984 1 037 1 102 1 060 1 146 138 13,7
58-63 Informasjon og kommunikasjon 838 814 736 762 754 761 704 590 575 -263 -31,4
64-66 Finansiering og forsikring 540 547 505 498 491 466 428 393 390 -150 -27,8
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 1 254 1 269 1 321 1 359 1 321 1 335 1 319 1 309 1 413 159 12,7
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 1 238 1 028 932 945 1 016 1 003 1 036 1 108 1 126 -112 -9,0
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2 864 3 042 3 088 3 200 3 263 3 269 3 307 3 362 3 415 551 19,2
85 Undervisning 2 326 2 299 2 374 2 441 2 398 2 438 2 477 2 346 2 441 115 4,9
86-88 Helse- og sosialtjenester 6 136 6 002 6 166 6 320 6 438 6 515 6 576 6 417 6 429 293 4,8
90-99 Personlig tjenesteyting 832 891 885 949 943 1 049 1 071 1 051 1 072 240 28,8
00 Uoppgitt 63 46 70 73 74 66 74 123 81 18 28,6
Sum 26 534 26 115 26 403 27 050 27 157 27 671 27 851 27 223 27 919 1 385 5,2
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Figur 58. Sysselsatte etter arbeidssted i Bodø år 2000-2016 fordelt på hovedsakelig privat og offentlig sektor.  
Kilde SSB.  Bearbeidet av Norconsult.   

Vi har i figuren ovenfor gitt et bilde av sysselsettingsutviklingen i Bodø i årene 2000-2016 – fordelt på 
hovedsakelig privat og offentlig sektor, og sammenlignet med utviklingen på landsbasis.  Vi ser at 
sysselsettingsutviklingen i Bodø gjennom hele perioden (grønn linje) har ligget over 
landsgjennomsnittet (violett linje).  Samtidig ser vi at sysselsettingsutviklingen i privat sektor i Bodø 
(blå linje) siden år 2008 har ligget under landsgjennomsnittet.   

Det er offentlig sektor (rød linje) som «drar» sysselsettingsutviklingen i Bodø, men at denne veksten 
synes å flate ut etter 2014.  Det er fortsatt vekst i den bransjen som omfatter forsvaret.  Vi må her 
forvente et nedtrekk fram mot år 2021/22 da Bodø hovedflystasjon skal nedlegges.  Vi ser også at 
bransjene helse og undervisning har hatt et nedtrekk de siste årene.   

Figuren viser et markant fall i sysselsettingen fra år 2014 til 2015.  Dette skyldes for en stor del 
omlegging av det statistiske beregningsgrunnlaget.   

For utviklingen av sentrum i Bodø er det først og fremst utviklingen av administrative enheter innen 
offentlig forvaltning som vil ha størst influens på utviklingen – Bodø kommune Nordland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland m.fl.  Viktige institusjoner som Forsvaret, 
Nordlandssykehuset og Universitetet ligger i randsonen til sentrum eller langt utenfor sentrum 
(Mørkved, Reitan).   

Bransjer med spesiell betydning for reiselivsnæringen.  

Nordlandsforskning11 har gjennom fellesgodeprosjektet gjort en vurdering av hvilke fordeler enkelte 
bransjer har av turisme. Disse bransjene omfatter primært;   

                                                      
11 Nordlandsforskning.  Arbeidsnotat nr 1002/2017.  Oversikt over reiselivet i Salten.  Vedlegg til: 
Strategiplan reiseliv Salten 2017-2027.  
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Primære reiselivsbedrifter:  

49.1 Passasjertransport med jernbane 

49.3 Annen landtransport med passasjerer 

50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 

50.3 Passasjertrafikk på elver og innsjøer 

51.1 Lufttransport med passasjerer 

55.  Overnattingsvirksomhet 

77.1 Utleie og leasing av motorvogner 

79.  Reisebyrå- og andre reisearrangørvirksomheter og tilknyttede tjenester 

82.3 Kongress, messe og utstillingsvirksomhet 

91.02 Drift av museer 

91.03 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter 

91.04 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 

93.2 Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

Sekundære reiselivsbedrifter:  

47 Detaljhandel (unntatt med motorvogner) 

96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 

96.04 Virksomheter knyttet til kroppspleie og fysisk velvære 

96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt noe annet sted 

Vi ser av denne oversikten at de aller fleste bransjer innen kategorien «primære reiselivsbedrifter» er 
knyttet til transportsektoren, virksomhet tilknyttet overnatting og virksomhet tilknyttet kultur.    
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Bodø - Utviklingsperspektiv 2030 

Bodø kommune.  Kommuneplanens Samfunnsdel 2018-2030 

Bodø kommune - Kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030) foreligger pt som høringsutkast.  
Hovedtrekkene fram til 2030 er vist på følgende skisse:   

 

Figur 59. Et strategisk bykart over Bodø som viser de mange muligheter for byutvikling som kommer i årene 
framover. Kilde; Kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030) høringsutkast.  

I denne sammenhengen er det interessant å merke seg at Sentrum, Stormyra, Alstad, Mørkved og 
Hunstad utpekes som «Fokusområder / satsingsområder frem mot ny bydel».  Det settes en grense 
for byutvikling ved Valle.  Tverlandet utpekes i tillegg som et «fokusområde/satsingsområde».   

«Byutviklingsområdet: Innenfor byutviklingsområdet som er om områdene fra Mørkved – Sentrum – 
Løpsmark og Tverlandet sentrum, bygges den kompakte byen med områder for boligbygging. 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Det store plangrepet var å legge til rette for boligbygging i 
sentrumskjernen og satsing på et attraktivt bysentrum. Alle byggekranene i byen viser at vedtaket har 
hatt en enorm kraft. Byens næringsliv har grepet muligheten på en svært positiv måte. Det bygges NY 
BY i Bodø sentrum. Byens kulturhistorie sikres bl.a. gjennom en plan for bevaring av 
etterkrigsarkitektur av nasjonal verdi i Storgata.12» 

Bypakke Bodø 

Bypakke Bodø har mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud 
og nye gang- og sykkelveier.  Gjennomføringen vil pågå til ca. 2022. Riksveg 80 med tunnel og nye 
kryss skal etter planen være ferdig ca. 2019.   

Bypakken vil i sum gjøre byen mindre ved at kjøretid for biltrafikk, kollektivtrafikk og «myke trafikanter» 
vil bli kortere og sikrere.   

Bypakken vil endre svært mye av tilgjengelighet og kjøremønster langs Rv 80 over Stormyra – mellom 
Hunstadmoen og Thallekrysset.   

I forbindelse med en evt utbygging av et hotell på Rønvikfjellet må Fjellveien oppgraderes betydelig. 
Dette – sammen med Bypakken – vil øke tilgjengeligheten og trafikken til Rønvikfjellet. Det er ikke 
kjent om dette følges opp med en tilsvarende kapasitetsøkning i kollektivtrafikken i området.  

 

                                                      
12 Byplansjef Annelise Bolland. Kronikk i Avisa Nordland 22.12.2017.    
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Figur 60. Framtidig løsning for Rv80 ved x Olav V gate. Sett mot nord. Kilde:  http://www.bypakkebodo.no/ 

 

Nord Universitet - Campus Mørkved 

Det foreligger planer for utvikling av Nord Universitet13.  Disse utbyggingsplanene kan oppsummeres i 
denne tabellen:   

 

Tabell 13. Nord Universitet / Universitetet i Nordland.  Utviklingsplan for Campus Bodø.  September 2012.  Kilde: 
Statsbygg 

Dette er en utvikling som vil påvirke grunnlaget for befolkningsprognosen vist tidligere, og vi kan derfor 
legge til grunn at befolkningen i delområdene Hunstad, Støver og Alstad sannsynligvis vil vokse 
kraftigere enn hva som ligger inne i prognosen.   

Innen 2030 kan vi i området Alstad/Grønnåsen, Hunstad, Mørkved/Bertnes ha en 
befolkningskonsentrasjon som er større enn dagens Narvik by.  Bildet viser en skisse av en mulig 
utvikling av Nord Universitet, Hovedcampus Mørkved.   

Denne utviklingen vil ha influens på overnattingsbedrifter i Bodø ved at gjennomstrømningen av 
gjesteforelesere, forskere og studenter som følger korttidskurs forventes å øke tilsvarende.  Det må 
også forventes en økt frekvens av konferanser mv der Universitetet står som (med)arrangør.   

                                                      
13 Statsbygg.  Universitetet i Nordland.  Utviklingsplan for Campus Bodø.  September 2012.   

2011 2015 2020 2030  vekst %
Bygningsareal m2 43 000 88 000 104,7
Studenter antall 6 188 7 015 8 250 9 750 57,6
Ansatte antall 629 864 1 035 1 219 93,8

http://www.bypakkebodo.no/
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Figur 61. Nord Universitet.  Utviklingsplan for Campus Bodø.  September 2012.  Kilde: Statsbygg.  

Ny by – Ny flyplass 

Den 28. februar 2017 gjorde Regjeringen det klart at den i sin innstilling til NTP vil støtte prosjektet Ny 
by – Ny flyplass med 2,4 MRD NOK. Dette innebærer en meget stor aktivitet innen «flyplassområdet» 
i perspektiv fram til 2024 (ny flyplass er ferdig) og videre framover.  Dette vil også ha stor betydning for 
byutviklingen for øvrig. Denne satsingen ble vedtatt av Stortinget den 19. juni 2017.   

 

Figur 62. Ny by Ny flyplass.  Kilde: Bodø kommune.   

Sett i forhold til reiselivsnæringen i Bodø og regionalt, vil en ny sivil flyplass ha en svært viktig 
funksjon.  
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Viktige utviklingstrekk i reiselivsnæringen i Bodø fram mot år 2030 

Utviklingstrekk i hotellbransjen i Bodø sammenlignet med andre byer 

En sammenligningsstudie for hotellnæringen i norske storbyer ble presentert i Bodø den 19. januar 
2018.  Wiederstrøm hotel consulting gjennomfører årlige «bench marking» for hotellnæringen.   

Vi ser av denne undersøkelsen at hotellnæringen i Bodø ligger på 4.-plass blant storbyene i landet når 
det gjelder hotellrombelegg (antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom), og på tredjeplass 
når det gjelder hotellrompriser (losjiinntekt eks MVA per solgte rom) i 2017.   

Vi ser også at Bodø ligger på andre plass i landet når det gjelder RevPAR (Revenue Per Available 
Room) i 2017.  Det er bare Oslo m Fornebu som har en høyere RevPAR enn Bodø.   

Dette indikerer i sum at hotellnæringen i Bodø er i nasjonal toppklasse, og at reiselivsnæringen 
nasjonalt i økende grad bruker og etterspør tjenestetilbudet i Bodø.   

 

 

Figur 63. Hotellrombelegg totalt i 2016 og 2017.  Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel 
Consulting.  
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Figur 64. Hotellrompriser totalt i 2016 og 2017.  Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel 
Consulting.  

Utviklingstrekk i hotellnæringen i Bodø   

Hotellnæringen i Bodø er i sterk vekst.  I perioden fra år 2000 til år 2017 økte antallet overnattinger 
ved hotellene i Bodø fra 193 583 til 323 417.  Dette tilsvarer en økning i denne perioden på 67,1% 
eller 3,95% i snitt pr år.   

I samme periode hotellenes losjiinntekter fra 128 mill kr til 228 mill kr.  Dette tilsvarer en økning på 100 
mill kr eller 78,1%.   

Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall for utviklingen av hotellnæringen i tidsperioden 2008-2017.   
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Figur 65. Nøkkeltall for hoteller i Bodø 2008-2017 (2017 er foreløpig). Kilde; Nordland fylkeskommune.  

Antall rom har i denne perioden økt fra 698 rom til 930 rom.  Kapasitetsutnyttelsen for rom har i 
samme periode økt fra 65% til 69,4%, og for senger fra 40,2% til 49,7%.  Antall hoteller har økt fra 9 til 
12.   
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Pågående planer for større hoteller i Bodø / regionen 

I tillegg til nytt hotell på Rønvikfjellet (250 rom), planlegger Choice-kjeden å bygge et større hotell i 
Sjøgata i Bodø.  Dette hotellet planlegges som et konferansehotell med kapasitet på ca 240 rom.  
Hotellet vil ligge mellom Luftfartstilsynet og «Ramsalt».   

 

Figur 66. Nytt Choice-hotell i Sjøgata I Bodø.  Kilde;  An.no.   

Det planlegges et større hotellbygg i Fauske i tilknytning til eksisterende Fauske hotell.  Dette bygget 
planlegges som et separat hotellbygg med kapasitet på 240 rom, konferansefasiliteter og muligens i 
kombinasjon med et kulturbygg.   

 

Figur 67. Fauske Tower.  Kilde Scandic Hotels, Fauske hotell.  Kilde:  http://www.fauskehotell.no/tower-hotell.html 

 

 

 

http://www.fauskehotell.no/tower-hotell.html
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Utviklingspotensial for reiselivsnæringen i Bodø 

Reiselivsnæringens betydning for den generelle utviklingen i Norge er dokumentert gjennom bl.a. 
Innovasjon Norges rapport: «Nøkkeltall for norsk turisme 2016»:  
http://www.innovasjonnorge.no/contentassets/0d32e3231c0a4367a96838ee3bb5b294/nokkeltall-for-
norsk-turisme-2016.pdf 

Vi eksemplifiserer utviklingspotensialet for reiselivsnæringen i Bodø gjennom å vise til utviklingen 
innen cruisetrafikk i de senere årene.  I den følgende tabellen er tallene for årene 2018 og 2019 basert 
på forhåndsbestillinger.   

 

Figur 68. Anløp av cruisebåter til Bodø i perioden år 2010 til 2019.  Kilde: Visit Bodø.   

I følge denne tabellen vil antall cruiseanløp øke fra 6 til 27 i løpet av perioden, og passasjerantallet vil 
øke fra 2.035 til 32.977.  Selv om disse anløpene ikke vil ha direkte innvirkning på hotellnæringen, 
illustrerer dette en del av vekstpotensialet i reiselivsnæringen.   

Sammenlignet med veksten i hotellnæringen (utviklingstrekk i hotellnæringen i Bodø) vil vi konkludere 
med at reiselivsnæringen – både generelt og i Bodø spesielt – er inne i en betydelig vekstperiode. En 
slik vekstperiode vil påvirke utviklingen i reiselivsnæringen generelt og i hotellnæringen spesielt.  Det 
vil bli behov for økt overnattingskapasitet, økt kapasitet i leverandørnæringene, og dette vil i sum 
påvirke byutviklingen.   

Som beskrevet tidligere vil det bli utviklet en ny sivil flyplass i Bodø i tidsperspektiv fram til år 2024.  
Dette vil være en meget viktig del av den nødvendige kapasitetsøkningen innen infrastruktur som må 
på plass for å underbygge veksten i reiselivsnæringen.   

 

Analyse 

Hotell- og overnattingsbedrifter.  Dagens struktur 

Et søk på Hotell – Bodø i «GuleSider» gav 21 resultater. Dette er registrerte firma innen de 
bransjekoder som representerer overnattingsbedrifter. Dette er ikke i alle tilfeller etablerte 
overnattingsbedrifter, men dette gir en enkel oversikt over plassering av hoteller og 
overnattingsbedrifter i Bodø.  Som det framgår av figuren nedenfor, er disse alt vesentlig plassert i 
Bodø sentrum. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall cruiseskip 6 6 6 12,0 9 9,0 8 11 18 27
Sum bruttotonn 65 556       146 534     129 491     287407,0 185 275     452362,0 308 697     390 953     766 289     1 279 516  
Sum passasjerer 2 035        4 272        3 438        7363,0 5 403        12690,0 7 706        11 452       20 264       32 977       

http://www.innovasjonnorge.no/contentassets/0d32e3231c0a4367a96838ee3bb5b294/nokkeltall-for-norsk-turisme-2016.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/contentassets/0d32e3231c0a4367a96838ee3bb5b294/nokkeltall-for-norsk-turisme-2016.pdf
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Figur 69.  Hotell / overnattingsbedrifter i Bodø. Kilde: GuleSider.   
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Framskriving av behov for økt overnattingskapasitet i Bodø   

 

Vi har – basert på utviklingen i hotellnæringen 
vist tidligere, foretatt en enkel framskriving for 
å anslå et behov for økt hotellkapasitet i Bodø 
fram mot år 2030.  Vi baserer denne 
framskrivningen på følgende premisser:   

 En vekst i reiselivsnæringen som 
tilsvarer veksten i perioden 2008-2017.   

 Antall overnattinger i hotell i Bodø har i 
perioden 2000-2017 vokst med i 
gjennomsnitt 3,95% hvert år.  Vi legger 
til grunn at antall overnattinger i 
kommende periode 2018-2030 vil 
vokse med samme vekstrate dvs 
3,95% hvert år.   

 Forholdstallet mellom antall 
overnattinger og antall rom i Bodø 
varierer i perioden 2008-2017 fra 305–
347 – i snitt 322.  I år 2017 var dette 
forholdstallet 336.  Vi legger til grunn 
at dette forholdstallet i årene fram til år 
2030 vil være 340.   

Gitt disse premissene og denne forenklede 
framskrivingen, vil vi i Bodø ha et behov for 
1.574 hotellrom i år 2030.  Dette er 611 flere 
hotellrom enn hva byen hadde i år 2017.   

Ut fra dette er det ikke et kapasitetsproblem at 
det nå planlegges bygget to større hoteller 
(Sjøgata og Rønvikfjellet) i Bodø.  En endring i 
markedsbalansen mellom nye hoteller og 
eksisterende hoteller i Bodø vil i hovedsak 
være basert på attraktivitet, prisnivå, 
tilgjengelighet, beliggenhet mv.
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Figur 70. Framskrevet vekst i hotellnæringen basert på framskriving av antall overnattinger og antall rom. 

 

Effekter på bransjer med spesiell betydning for reiselivsnæringen 

Vi viser avsnittet med opplisting av bransjer med spesiell betydning for reiselivsnæringen.   

Transportrelaterte bransjer er i hovedsak knyttet til «tung» infrastruktur (jernbane, flyplass, terminaler, 
bilutleie) som ikke vil bli påvirket av en ny hotelldestinasjon på annen måte enn at det kan forventes 
en økt trafikk.   

Andre reiselivsrelaterte bransjer (kultur, utstillinger mv) er som regel knyttet til en spesiell bygning eller 
et spesielt sted, og vil neppe bli påvirket i særlig grad ut over en viss økning i trafikk og aktivitet.  Det 
sees her ikke bort fra at et hotell på Rønvikfjellet kan skape en arena for bestemte kulturaktiviteter.   

Virksomhet knyttet til fritidsaktiviteter kan nyte godt av en hotelletablering ved en av inngangsportene 
til Bodømarka. 

Sannsynligheten for at bransjer vil flytte / etablere virksomhet på – eller i nærhet av – Rønvikfjellet 
som følge av denne hotelletableringen vurderes som liten.   

Hotell på Rønvikfjellet.  Sannsynlige fordeler for næringslivet i Bodø generelt og sentrum / 
reiselivsnæringen spesielt 

 Det skapes en ny reiselivsattraksjon som vil dra nye tilreisende til byen.  Dette gir generelt økt 
etterspørsel etter varer og tjenester som tilbys reiselivsnæringen.  

 Bedre kapasitetsutnyttelse på lufthavn, jernbane, hurtigruta og andre transportoperatører.   
 Økt hotellromkapasitet som kan matche forventet økt etterspørsel etter hotellovernatting 
 En lokasjon på Rønvikfjellet vil skape et «annerledes» hotell. Dette kan bidra til å dra andre 

kundegrupper til byen, og derved ikke være i umiddelbar konkurranse om kundene til de andre 
hotellene.   

Hotell på Rønvikfjellet.  Sannsynlige ulemper for næringslivet i Bodø generelt og sentrum / 
reiselivsnæringen spesielt 

 En viktig reiselivsbedrift legges utenfor sentrum, og vil ikke ha en umiddelbar positiv effekt på 
sentrum.  
 

Konklusjon 

Bakgrunnen for denne analysen er den regionale politikkens krav om at denne type etableringer skal 
skje innenfor sentrumsområdet for bl.a. å styrke sentrum.   

Reiselivsnæringen i Bodø er inne i en sterk vekstperiode der det vil være behov for å øke bl.a. 
hotellkapasiteten i byen.  

Sett i forhold til bransjer/ bedrifter som leverer varer og tjenester til reiselivsbransjen, vil et hotell på 
Rønvikfjellet sannsynligvis ikke endre på denne strukturen.  Et slikt hotell kan dra nye kundegrupper til 
byen og derved ha en positiv effekt på sentrum.   

Dersom dette hotellet hadde blitt etablert i sentrum – ville det da i sterkere grad ha bidratt til å styrke 
sentrum?   

 På den ene siden ville en etablering i sentrum ha skapt mer «liv og røre» og på denne måten 
styrket sentrum.  

 På den andre siden ville en slik etablering bli oppfattet som «enda et sentrumshotell temmelig 
likt alle andre» og som derved ikke vil ha samme dra-effekt på nye kundegrupper.  
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Endring som følge av overgang fra veialternativ 1 til 0+ 

Etablering av veiløsning etter alternativ 0+ vil ikke endre tidligere vurderinger/konklusjoner. 

 Friluftsliv 

Metodikk 

Tema friluftsliv utredes etter metodikken i veileder for konsekvensutredninger, håndbok v712 (Statens 
vegvesen februar 2018) – spesielt kapittel 6.5.  Friluftsliv / by- og bygdeliv.  

Avgrensing av tema 

Konsekvensanalyse for tema friluftsliv skal vurdere hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske 
forhold til opphold, rekreasjon, trivsel, samvær og fysisk aktivitet i de berørte uteområdene. Friluftsliv 
er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. 

Konsekvensutredningstema landskap omfatter visuell/estetisk konsekvens av tiltak. 
Opplevelseskvaliteter (natur/kultur/landskap/symbolverdi) er imidlertid en del av grunnlaget for 
verdisetting av områder i tema friluftsliv og omfangsvurderingen skal vise hvordan tiltaket påvirker 
muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Altså om tiltakets visuelle effekt er slik at det påvirker den 
fysiske bruken av området. 

Avgrensning av område 

Planområdet er avgrenset og beskrevet i kapittel 4.   

I tillegg til planområdet definerer vi et influensområde som vi setter til en typisk dagstur med 
utgangspunkt i parkeringsplassen på Rønvikfjellet.  Influensområdet avgrenses av den bymessige 
bebyggelsen i Rønvik, Kvalvika, Skivika og Løpsmark. Østover avgrenser vi influensområdet mot 
Løpsfjellet, Bestemorenga og Soløyvatnet.   

Informasjonsgrunnlag 

Informasjon er innhentet fra følgende kilder: 

• Øvrige kapitler i planbeskrivelsen. 
• Naturbase. Friluftskartleggingen utarbeidet av Nordland fylkeskommune og Salten friluftsråd.  
• Gjeldende Fylkesdelplan for Sjunkan_Misten, kommuneplan, reguleringsplaner og 

grønnstrukturplanen Plan for idrett og friluftsliv. 
• Befaringer. 
• Innspill til varsel om planoppstart fra beboere i Fjellveien, Nordland fylkeskommune, 

Fylkesmannen og Grønt Forum 
• Arbeidsmøter med Byplan, Bodø kommune. 

 

Alternativer 

Viser til planbeskrivelsens kap. 6.1 for beskrivelse av alternativ 1 (utbyggingsalternativet) og 
planbeskrivelsens kap. 6.2 (nullalternativet).  
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Verdivurdering 

Viktige faktorer for verdivurdering.  

Følgende faktorer regnes som meget relevante i forhold til å forstå verdien av Rønvikfjellets verdi for 
friluftsliv.   

 Rønvikfjellet og influensområdet er bynære friluftsområder. Bodø er en by i vekst og dette 
innebærer økt behov for nærturområder.  Rønvikfjellet er lett tilgjengelig for skoler, barnehager 
og befolkningen for øvrig som kan komme inn i området «direkte fra stuedøra». Fjellet blir 
tidlig snøfritt og har derved høy verdi tidlig på sommeren når resten av marka fortsatt er 
snødekt. Rønvikfjellet har mindre verdi som vinterområde.   

 Parkeringsplassen og platået ved Turisthytta er viktig som lett tilgjengelig utsiktspunkt for 
selve utsikten og midnattssola, og i økende grad også for nordlysturisme vinterstid. 

 Rønvikfjellet er utgangspunkt for «Keiserstien» en meget viktig turløype opp til Keiservarden 

 Rønvikfjellet er viktig som ett av passeringspunktene for «7-toppsturen» 

 Rønvikfjellet er en viktig arena for Nordland Musikkfestukes årlige konserter på Keiservarden.  

 Rønvikfjellet er en viktig arena for orienteringsidretten og turorientering.   

Keiserstien 

Keiserstien er betegnelsen på fotturløypa mellom parkeringsplassen på Rønvikfjellet og Keiservarden. 
I 2016 ble denne stien kraftig opprustet som en Sherpasti der det ble bygget trapper og forsterkninger 
av stedegne materialer.  Dette førte til en kraftig økning i fotturtrafikken. Ut fra telleapparatene i stien 
ble det i 2016 registrert følgende antall passeringer; 13.472 i juni, 25.282 i juli og 19.298 i august.   

 

Figur 71. Keiserstien. Foto: Rune Nilsen, Avisa Nordland. 
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7-toppsturen 

7-toppsturen ble første gang arrangert i år 2005. Første søndag i juni arrangerer årlig Bodø og Omegn 
Turistforening BOT og Avisa Nordland 7-toppsturen Bodø, Nord-Norges største turarrangement. 
Turen følger merket rundløype i Bodøs bymark, og man kan velge mellom mellom 7-toppstur (25 km), 
3-toppstur (10 km), tilrettelagt løype (8 eller 5 km) og 7-topp Pluss (35 km). I rekordåret 2010 fullførte 
4.067. I 2017 var det 2.745 som fullførte turen.   

7-toppsturen passerer området omkring Turisthytta på stien mellom Linken og Keiservarden.   

Nordland musikkfestuke 

Nordland musikfestuke har siden 2006 årlig brukt Keiservarden som konsertarena, med unntak av de 
få gangene værforholdene har gjort arrangementet umulig. Konsertene med nasjonalt og 
internasjonalt kjente artister har samlet ca 5.000 tilskuere oppe på fjellet. Svært mange tilskuere 
bruker Keiserstien som adkomst til disse konsertene. Konsertene setter bruken av området inn i en 
nasjonal sammenheng. 

 

Figur 72. Konsert på Keiservarden. Kilde: Nordland musikkfestuke. 

Arena for orienteringsidretten 

Rønvikfjellet er en viktig idrettsarena for orienteringsidretten.  Hvert år arrangerer B&OI-Orientering 
nær-o-løp på Rønvikfjellet og i området opp mot Keiservarden. Slike nær-O-løp samler 50-100 
deltakere.  

Samme område brukes hvert år også i forhold til Turorientering.  Bodø er blant de byene i landet som 
har høyest aktivitet innen Turorientering.  

I 2009 arrangerte B&OI-Orientering «Midnattsolgaloppen» på Rønvikfjellet med ca 750 deltakere fra i 
alt 15 nasjoner.   

Kartutsnitet nedenfor viser orienteringskart over Rønvikfjellet.  B&OI-Orientering har tilsvarende kart 
over hele Bodømarka.   
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Figuren nedenfor viser også to viktige stier mellom Parkeringsplassen på Rønvikfjellet og turområdet 
vest for Turisthytta.  Den ene stien går nede i skråningen rett nord for Turisthytta.  Den andre stien går 
over «platået» oppe ved Turisthytta og løper videre vestover mot Rønvikfjellet.   

 

Figur 73. Orienteringskart over Rønvikfjellet. Kile: B&OI-orientering. 

Områdets verdivurdering i naturbase 

Området er registrert i Miljødirektoratets Naturbase slik;  

Verdi  Svært viktig 

Områdebeskrivelse 

A-PLUSS.Friluftsliv: Mye brukt turområde og populært sted for å se midnattssola. Lite snø vinterstid og tidlig vår. 

Ikke aktuelt som skiområde. Kultur: Det har vært flere turisthytter i området de siste 120 årene. Natur: Område 

med blandingsskog, myr og snaufjell. 
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Verdisettingsskjema (følgende kriterier er vurdert) 

Verdsettingsfaktor Beskrivelse 1 2 3 4 5 

Bruk Hvor stor er dagens bruksfrekvens?     x 

Regionale/nasjonale 
brukere 

Brukes området av personer som ikke er 
lokale? 

    x 

Opplevelseskvaliteter Har området spesielle natur - eller 
kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? 
Har området et spesielt landskap? 

    x 

Symbolverdi Har området spesiell symbolverdi?     x 

Funksjon Har området en spesiell funksjon (atkomst, 
korridor, parkeringsplass eller lignende)? 

   x  

Egnethet Er området spesielt god egnet til en eller flere 
aktiviteter som det ikke finnes like gode 
alternative området til? 

x     

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter 
eller grupper? 

   x  

Kunnskapsverdier Er området egnet for undervisning eller har 
området spesielle natur - eller 
kulturvitenskapelige kvaliteter? 

 x    

Inngrep Er området inngrepsfritt?   x   

Potensiell bruk Har området potensial ut over dagens bruk?     x 

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god eller kan den bli god?     x 

 
 

 
 

Omkring parkeringsplassen og videre sørvestover forbi dagens Turisthytte er det et Statlig sikret 
friluftsområde.  Vi viser også til kapittel 4 hvor dette er nærmere omtalt.   
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Kriterier for verdivurdering 

 

Figur 74. Verdikriterier for fagtema friluftsliv. Kilde: Statens vegvesen. Håndbok V712 (2018). 

Verdivurdering av planområdet 

Avgrensning av planområdet er vist i kapittel 4.   

Planområdet omfatter veien opp til platået, det offentliger parkeringsområdet, selve platået og 
skråningen mellom platået og veien. Den offentlige parkeringsplassen er et statlig sikra friluftsområde. 

Planområdets funksjon er å være et utsiktspunkt mot Landegode, Lofoten og midnattssola og som 
observasjonssted for nordlys, og å være et sentralt utgangspunkt for turer spesielt vestover mot 
Rønvikfjellet, over demningen til Nedre Vollvatnet og opp mot Ramnflåget og opp fra 
parkeringsplassen mot Keiservarden. Planområdet brukes også som arenaområde for 
orienteringsidretten.  

Iht. håndbok V712 skal et områdets verdi angis på en 5-gradig skala slik:   

Uten betydning Noe  Middels Stor  Svært stor 
     

 

Ut fra de kriterier som er gitt i tabell 6-19 i håndbok V712 og i tråd med registreringen i 
Miljødirektoratets naturbase, vurderer vi planområdets verdi for friluftsliv i dagens situasjon som svært 
stor. Verdien trekkes noe ned av at dagens turisthytte er stengt og preget av forfall, men utsikten og 
områdets bruk som utgangspunkt for turgåing gjør at området er svært attraktivt. Området brukes av 
svært mange, deler av området er statlig sikret friluftsområde og det er kartlagt som svært viktig 
område.  
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Verdivurdering av influensområdet 

Med influensområdet forstår vi her Rønvikfjellet (området mellom Rønvik, Bratten, Skivika og 
Løpsmark) og markaområdene østover mot Keiservarden og Vågøyvatnet.   

Influensområdet inngår som en svært viktig del av Bodømarka vår, sommer og høst. Området regnes 
som lite attraktivt for skigåing.   

 

Uten betydning Noe  Middels Stor  Svært stor 
     

 

Ut fra de kriterier som er gitt i tabell 6-19 i håndbok V712 og i tråd med registreringen i 
Miljødirektoratets naturbase, vurderer vi influensområdets verdi for friluftsliv i dagens situasjon som 
svært stor. Området brukes av svært mange, har regional/nasjonal betydning, er svært attraktivt og 
det er kartlagt som svært viktig område. 
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Tiltakets påvirkning og konsekvens 

Tiltakets påvirkning er i tidligere utgaver av håndbok V712 gitt benevnelsen «omfangsvurdering». 
Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte området.  

Påvirkning og konsekvens i planområdet 

Sett i forhold til 0-alternativet vil tiltaket ha følgende påvirkning på planområdet.  

Riving av Turisthytta og etablering av nytt hotell med tilhørende parkering, atkomst og uteområder gir 
både positiv og negativ påvirkning på området for friluftslivet. I nullalternativet opptar Turisthytta 
verdifull plass uten at friluftslivet har noen nytte av dette siden Turisthytta er preget av slitasje og 
stengt. Deler av hotellet vil være åpent for allmennheten og gi økt servicetilbud (tilgang på toaletter og 
mulighet for bevertning og utsiktspunkt i toppetasjer av bygget) og samarbeidsmuligheter ved 
arrangementer som konserter og idrettsarrangementer. Dette kan øke områdets 
attraktivitet/opplevelseskvalitet og tilgjengelighet for flere brukergrupper. Hotellet med tilhørende 
uteområder er mer arealkrevende enn Turisthytta så område for fri ferdsel blir redusert, altså vil en 
mindre del av arealet være tilgjengelig for bruken av området som utsiktspunkt. Om tiltaket vil utgjøre 
en barriere for ferdsel for gående vil være avhengig av utforming av trafikk- og uteområder, men vi 
antar at tiltaket vil medføre noe omveg for gående. Samtidig vil kvaliteten på bebyggelsen med 
trafikkarealer og utearealer være bedre enn dagens situasjon og slik øke områdets attraktivitet. 
Hotellgjester vil utgjøre en økning i brukergruppen for området. 

Oppgradering av Fjellveien og den offentlige parkeringsplassen vil gjøre området mer tilgjengelig for 
de som kjører til området og bruker det som utgangspunkt for friluftsliv eller som utsiktspunkt, men økt 
trafikk på Fjellveien (hotellgjester, varelevering, økt trafikk til friluftsliv/utsiktspunkt som følge av bedre 
trafikal tilrettelegging) vil utgjøre en barriere for gående langs Fjellveien, særlig vinterstid når stiene 
opp mot fjellet vil være vanskelige. Dette gjelder ikke den del av Fjellveien der det etableres fortau, 
noe som vil gjøre denne delen av området mer tilgjengelig også for gående. 

Opprustingen av Fjellveien og offentlig parkeringsplass, etablering av treningspark og utbygging av 
hotell gjør at tiltaket medføre økt bruk av området og stinettet. Økt friluftsaktivitet er positivt for 
folkehelsa. Økt bruk av stier kan gi slitasje på stinettet, spesielt i fuktige områder, og slitasjen 
forventes å være størst nær hotellet. På mindre brukte stier vil økt bruk sørge for at stinettet holdes 
åpent. Store deler av Rønvikfjellet og Bodø-marka for øvrig er i dag preget av gjengroing som følge av 
at arealene i marka har fått en endret bruk – mindre beite mv.  

Tiltaket vil gi noe økt trafikk men kjørende har lav hastighet og økningen er begrenset så det vil ikke 
være merkbar forskjell for lydbildet i området.  

Ut fra dette og de kriteriene som er gitt i håndbok V712, vurderer vi tiltakets påvirkning av planområdet 
- i forhold til 0-alternativet - slik:   

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet   

     
 

Ut fra de kriterier som er gitt foran, vurderer vi tiltakets påvirkning av planområdet - i forhold til 0-
alternativet – som noe forringet.  

Tiltakets konsekvens (konsekvensgrad) er en funksjon av områdets verdi og tiltakets påvirkning.  

Planområdet har svært stor verdi og tiltakets påvirkning vil være noe forringet.   

Tiltakets konsekvens vurderes ut fra en skala fra +4 (svært positiv konsekvens) til -4 (svært negativ 
konsekvens).   
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Figur 75. "Konsekvensvifta". Sammenhengen mellom områdets verdi og tiltakets påvirkning. Kilde V712. 

Ut fra dette vurderer vi for planområdet at tiltaket vil ha i størrelsesorden:  

Noe negativ konsekvens (-1)  

Påvirkning og konsekvens i influensområdet 

Influensområdet vil ikke bli fysisk påvirket av selve tiltaket, men av endret bruksfrekvens eller type 
aktivitet som følge av tiltaket. Tiltaket vil bedre offentlig atkomstvei og parkering og det kan derfor 
forventes økt bruk av området som utgangspunkt for friluftsliv. I tillegg vil hotellgjester utgjøre en ny 
brukergruppe og hotellets fasiliteter kan øke attraktiviteten for flere lokalboende og gi nye muligheter 
for større arrangementer. Influensområdet vil bli gradvis mindre påvirket av tiltaket med økende 
avstand fra tiltaket. Som omtalt under beskrivelse av påvirkning i planområdet vil økt belastning på 
stisystemet kunne utgjøre en slitasje nært tiltaket og et godt «vedlikeholdstiltak» på mer perifere stier.  

Ut fra dette og de kriteriene som er gitt i håndbok V712, vurderer vi tiltakets påvirkning av 
influensområdet - i forhold til 0-alternativet - slik:   

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet   

     
 

Ut fra de kriterier som er gitt foran, vurderer vi tiltakets påvirkning av planområdet - i forhold til 0-
alternativet – som ubetydelig endring.  

Tiltakets konsekvens (konsekvensgrad) er en funksjon av områdets verdi og tiltakets påvirkning.  

Influensområdet har svært stor verdi og tiltakets påvirkning vil være ubetydelig endring.   

Tiltakets konsekvens vurderes ut fra en skala fra +4 (svært positiv konsekvens) til -4 (svært negativ 
konsekvens).   
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Ut fra dette vurderer vi for influensområdet at tiltaket vil ha i størrelsesorden:  

Ingen konsekvens (0) 

Avbøtende tiltak 

Detaljplanlegging av uteområder og trafikkarealer vil ha mye å si for områdets opplevelseskvalitet og 
tilgjengelighet. Følgende avbøtende tiltak vil øke positive konsekvenser av tiltaket eller redusere 
negative konsekvenser. 

Fortau langs hele Fjellveien vil øke tilgjengeligheten til området for myke trafikanter, også vinterstid 
når alternative traseer er vanskelig tilgjengelig.  

Offentlig parkeringsplass må utformes med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. Mulighet for låsing av sykkel vil også være positivt. 

Dersom øvre del av atkomstveien (fra offentlig parkeringsplass til hotellet) skal benyttes av både 
kjørende og gående bør det etableres fortau eller gjøres fartsreduserende tiltak slik at veien føles 
trygg også for myke trafikanter. 

Det må fremgå av utomhusplanen for hotellutbyggingen hvordan fremkommelighet for 
forbipasserende og folk som har turisthytteplatået som målpunkt for turen ivaretas. Det bør defineres 
egne gangsoner/passasjer for gående slik at de blir ledet forbi hotellet uten omvei/hinder og følelse av 
å trå inn på privat eiendom. Det må også fremgå av utomhusplanen hvordan allmennheten sikres 
tilgang til utsikt i alle himmelretninger. 

Utomhusplanen må ivareta universell utforming av alle gangveier og andre tilgjengelige uteområder.  

Det vil være positivt at allmennheten gis tilgang til hotellets fasiliteter, særlig fasiliteter uavhengig av 
spisested slik at tilbudet blir kostnadsfritt for besøkende; toalett i 1. etasje og utsiktspunkt i øverste 
etasje. Mulighet for å benytte bevertning i hotellet vil også gi økt opplevelseskvalitet og tiltrekke flere 
brukere av området. 

 

Endring som følge av overgang fra veialternativ 1 til 0+ 

Planområdet 

Sett i forhold til dagens situasjon vil en utbedring av Fjellveien opp til platået med et 
sammenhengende fortau helt opp, være en klar forbedring for gående og syklende.   

0+-alternativet vil i hovedsak følge dagens veitrase, og den vil ikke berøre stien som følger dalen 
under Ramnflåget opp mot Nedre Vollvatnet. Ved at veien må sprenges inn i fjellet fra Hyttebakken og 
cirka 400 meter oppover, vil man her få et noe større terrenginngrep sett i forhold til dagens situasjon.  

Slyngeveialternativet (alternativ 1) vil berøre stien som følger dalen under Ramnflåget opp mot Nedre 
Vollvatnet. 

Sett i forhold til dagens situasjon, vil alternativ 0+ være en klar forbedring.   

Sett i forhold til slyngeveialternativet (alternativ 1), vil alternativ 0+ medføre en forbedring.  
Konsekvensen vil derved være forbedret (+). 

Influensområdet 

Samme vurdering som for planområdet.  

Sett i forhold til slyngeveialternativet (alternativ 1), vil alternativ 0+ medføre en forbedring.  
Konsekvensen vil derved være forbedret (+). 
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 Vind 

Utdrag fra rapport CFD vindanalyse datert 25.09.18: 

Bodø-området er generelt sett vindutsatt. Hvorvidt beboere og andre folk i området vil la seg 
«forstyrre» av vinden er subjektivt. Eksponerte områder som ligger langs kysten vil nødvendigvis 
måtte akseptere et generelt redusert vindkomfortnivå sammenlignet med områder lengre innenlands. 
Folk flest i kommunen vil være vant til at det ofte blåser kraftig, men det bør fortsatt tilrettelegges for 
gode vindforhold så store deler av året som mulig.  

Planområdet ligger på et eksponert sted, 152 moh. på Rønvikfjellet. Områdene rundt er i stor grad 
dekket av skog, men tomten ligger på en liten lokal høyde sammenlignet med terrenget rundt. Tomten 
er dermed vindutsatt, selv for dagens situasjon, da det ikke finnes særlige kilder til vindskjerming. 

En økning i bygningshøyde skaper som regel en økt vindpåvirkning i området rundt bygget, spesielt 
ved byggets hjørner. Simuleringsresultatene viser at dette vil være tilfelle for det planlagte hotellet, 
spesielt ved vind fra vestlige og østlige retninger. Det er disse vindretningene som vil oppstå hyppigst 
for planområdet, og det vil blåse fra enten vest eller øst ca. 75 % av året. Ved vestlig og østlig vind så 
vil områdene (eller deler av områdene) mot nordøst (grøntområdet/utsiktspost) og mot øst/sørøst 
(fremtidig parkeringsplasser) oppleves som mer vindutsatt enn ved dagens bygg. I disse områdene 
kan man forvente en økning i vindhastighet på opptil ca. 25 %, avhengig av den nøyaktige 
vindretningen. Ellers vil vindhastighetene i de resterende 50 – 200 meterne fra bygget stort sett være 
like for det planlagte hotellet som for dagens situasjon.  

Ved vind fra nordlige retninger vil den østlige delen av hotellets planlagte parkeringsplass kunne 
oppleve høye vindhastigheter, spesielt ved vind fra nord-nordøst fordi bygningsvolumet skaper en 
akselerasjon over parkeringsområdet. Dette er en vindretning som vil oppstå relativt sjeldent, derimot. 

Ved vind fra sørlige retninger vil hotellet stort sett skape bedre vindforhold i området. Hotellet har en 
bremsende effekt på oppstrøms side, og dette medfører at fremtidig parkeringsplass vil i stor grad se 
lavere vindforsterkning enn dagens parkering/snuplass vest for eksisterende bygg. Grøntområdet nord 
for hotellet vil også ligge i le, skjermet fra vinden. 

Noe som er viktig å ta med i betraktning i en sammenligning av vindforhold mellom dagens bygg og 
planlagt hotell er endringen i planlagt arealbruk. Det blir tilrettelagt for en vesentlig bruksøkning av 
områdene på bakkeplan rundt selve bygget, spesielt mot øst og sørøst. Her er det planlagt 
parkeringsplasser, noe som betyr at her blir det gjort om til et relativt åpent område sammenlignet med 
hvordan det ser ut i dag (blandet skog og grusvei). Det vil være økt fottrafikk og dermed en økt 
mulighet for at vinden vil kunne oppleves som ukomfortabel.  

Det er anbefalt at parkeringsplassen for hotellet inkluderer en form for strategisk beplantning på 
utvalgte steder for å bremse vinden som ellers vil blåse over det åpne området. Det er i utarbeidet 
situasjonsplan vist en grønn «korridor» mellom de to parkeringsplassene med planlagt beplanting i 
Det anbefales at trær her kombineres med hekker eller busker for å tette igjen mellom bakke og 
trekrone. 

Fullstendig rapport fra vindstudien følger som vedlegg. 

 Fjellveien- støy fra ny og utbedret veg 

Utdrag fra rapport Fjellveien- støy fra ny og utbedret veg. 

I forbindelse med etablering av adkomstveg opp til Rønvikfjellet hotell/ Turisthytta på Rønvikfjellet i 
Bodø har støyforholdene knyttet til Fjellveien vært vurdert. På deler av strekning skal vegen legges i 
ny trasé som medfører en omregulering av vegen. Dette er vist med blå farge i figuren nedenfor. 
Boliger som ligger støyutsatt fra omregulert veggeometri er vurdert med hensyn på gjeldende 
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grenseverdier for etablering av ny veg. Den resterende delen av vegen skal følge dagens geometri, og 
medfører dermed ikke en omregulering. Dette er vist med rød farge i figuren nedenfor. På denne 
strekningen skal boliger som opplever en merkbar økning av støynivå i forhold til dagens situasjon 
vurderes for avbøtende tiltak.  

Det er utført beregninger av utendørs vegtrafikkstøy med hensikt å kartlegge støybelastningen til 
omgivelsene. Resultatene er vist i støykart i form av støysoner og som punktberegninger på 
bygningsfasader.  

Beregninger viser at et boligbygg ligger støyutsatt fra omregulert veggeometri og at fem boligbygg 
opplever en merkbar økning av støynivået. For disse boligene er det vurdert som mest hensiktsmessig 
med lokale støytiltak enn langsgående støyskjerming. I byggeplanfasen skal disse vurderes nærmere 
for lokale støytiltak, det vil si at det vurderes om det er behov for fasadetiltak og eller lokal skjerm på 
uteplass. 

Fullstendig rapport fra støyutredningen følger som vedlegg. 

 

 

Figur 76. Figur av utbedret adkomstveg til turisthytta på Rønvikfjellet. Delstrekning merket i blått og rødt skal 
henholdsvis omreguleres og utbedres. Utsnittet er hentet fra skisseprosjekt og er datert 30.10.2017 
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Endring som følge av overgang fra veialternativ 1 til 0+ 

Med opprinnelig plan, som beskrevet i støyrapport AKU01, lå ingen bygg støyutsatt fra regulert 
vegstrekning. Imidlertid hadde 20 bygninger en økning av støynivå på over 3 dB langs strekningen 
som skulle breddeutvides. For disse boligene ble det vurdert som mest hensiktsmessig å i en senere 
fase, vurdere behov for lokale støytiltak.  

For alternativ 0+ vil hele vegstrekningen breddeutvides og det betyr at konklusjonen som er 
oppsummert i støyrapport AKU01 fortsatt gjelder, det vil si at det for 20 bygninger trengs en nærmere 
vurdering av behov for lokale støytiltak dersom alternativ 0+ realiseres. 
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
Dette kapitlet omhandler virkninger/konsekvenser for de deler som ikke er omhandlet i foregående 
kapittel- konsekvensutredninger.  

 Overordnede planer 

Tiltaket ift. fylkesplanens målsetting for by- og tettstedsutvikling, landskap, friluftsliv, etc. er belyst i 
egne konsekvensutredninger hvor det er utført verdi- og konsekvensvurderinger. Iht. konklusjoner fra 
disse er de samlede konsekvensene med foreslåtte avbøtende tiltakene vurdert slik at tiltaket 
anbefales gjennomført.  

Tiltaket er ikke i tråd med formålet området har i gjeldende arealdel av kommuneplanen. I ny arealdel 
som er under revisjon og som forventes vedtatt mot sommeren 2018, er arealformålene fra gjeldende 
kommuneplan videreført, men området omfattes i tillegg av hensynssone H710 (båndlegging for 
regulering). Derfor er det nå utarbeidet en reguleringsplan for området, jf. hensynssone H710.  

 Naturverdier 

Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster direkte i planområdet. Det 
foreligger heller ingen kjente registreringer av biologisk mangfold, men ut fra vurderinger av 
eksisterende terreng og vegetasjon er det lite som tilsier at det vil være funn. Det er derfor ikke gjort 
noen videre undersøkelser for å øke kunnskapsnivået eller vurdert tiltak i forhold til føre-var prinsippet, 
jf. naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. Planlagt utbyggingen vurderes ikke å påføre nye eller fremtidige 
belastninger på eksisterende naturmangfold. Vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 10,11 og 
12 er av den grunn ikke tatt ytterligere stilling til. Planforslagets virkninger for naturmangfoldloven 
vurderes å være små. 

 Kulturminner 

Den planlagte traseen for teknisk infrastruktur (konf. eget skisseprosjekt) kommer i konflikt med 
plasseringen av et automatisk fredet kulturminne. På nåværende tidspunkt er hverken kulturminnets 
nøyaktige posisjon, status eller endelig trase for teknisk infrastruktur kjent. Før graving i dette området 
bør derfor kulturminnemyndighetene varsles for vurdering av lokalitetens status/verdi og eventuelle 
tiltak. I forhold til dette har fylkeskommunen ikke ved det offentlige ettersynet meldt fra om at de 
ønsker å gjøre nærmere kartlegging av dette. 

I forbindelse med det offentlige ettersynet har Sametinget gjort krav på å få befare planområdet på 
forslagsstillers regning. Dette siden de vurdere at det er potensiale for uoppdagede samiske 
kulturminner i området. Den 24.09.18 var de på befaring og der de ikke fant noe av interesse. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt tiltak vil ikke generere behov for sosial infrastruktur som skole og barnehage. 
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 Trafikale forhold 

De trafikale løsninger som er valgt fremgår av tidligere beskrivelser og konsekvensutredninger. De 
løsninger som er valgt anses å gi god trafikkavvikling og bedre trafikksikkerhet sammenlignet med 
dagens situasjon innenfor planområdet. Avvikene fra vegnormalene for veialternativet er risikovurdert 
og funnet forsvarlig.  

 Teknisk infrastruktur 

Det er avklart at det må bygges nytt vann- og avløpsnettet som har tilstrekkelig kapasitet til å betjene 
ny bebyggelse i planområdet. 

 Stabilitet og grunnforhold 

I skisseprosjektet for kommunal infrastruktur er veiløsningen vurdert i forhold til skredfare. I den 
vurderes løsningen som gjennomførbar, men det må gjøres nærmere vurderinger ifbm. 
detaljprosjekteringen av vegen. Dette ivaretas gjennom planbestemmelsene.  

Tomten for det nye hotellet ligger ikke i skredutsatt område, med at tiltaket får tilstrekkelig stabilitet må 
dokumenteres ved byggesøknad.. 

 Barns interesser 

Området er mye brukt til tur av barnefamilier, skoleklasser og til diverse fritidsaktiviteter. Barns 
interesser i dette området knyttes i hovedsak til trafikksikkerheten langs Fjellveien (økt trafikk i 
Fjellveien og Nordstrandveien), og fremkommelighet for myke trafikanter, samt barns oppvekstsvilkår 
og framtidige muligheter til å kunne benytte området fritt.  Planforslaget vil forbedre tilgjengeligheten 
og trafikksikkerheten i området. 

 Universell tilgjengelighet 

Byggeteknisk forskrift (TEK17) skal legges til grunn for utforming av bebyggelse med tilhørende 
uteareal og atkomst. 

Oppgradering av Fjellveien representerer i seg selv en forbedring sammenlignet med dagens 
situasjon. 

 ROS 

Det er ikke behov for oppfølging eller spesielle tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, foruten at 
stabilitet og skred må følges opp videre i prosjekteringen av utbedringen av Fjellveien. 
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 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det pågår forhandlinger om utbyggingsavtale med kommunen om kostnadsfordeling ifbm. påkrevd 
oppgradering av veien opp til den offentlige parkeringsplassen som allmennheten/friluftslivet vil ha 
nytte av, samt for sanering av gamle vann- og avløpsledninger nederst i Fjellveien innenfor 
planområdet. Kostnader for infrastruktur som kun hotellet vil ha nytten av vil bli dekt av 
forslagsstiller/utbygger i sin helhet. 

 Interessemotsetninger 

Det er mottatte innspill til planoppstarten der det er stort engasjement rundt tiltakets konsekvenser for 
friluftslivet, landskapet, by- og tettstedsutvikling, trafikk, etc. Disse forholdene er redegjort for ovenfor/i 
foregående kapitler. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i mottatte innspill til planvarslet som er gjennomgått og tatt til følge så langt som det har 
vært mulig, og de vurderinger som er gjort i kapittel 5, 6 og 7 vurderes planforslaget etter forslagstillers 
vurdering i liten grad å medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. 
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