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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er først og fremst å legge til rette for utvidelse av eksisterende 

dagligvarebutikk, som har blitt en integrert del av Rønvikområdet, samt etablering av boliger med 

tilhørende uteoppholdsareal over dagligvarebutikken. Planen legger også til rette for utbedring av 

nærliggende veier og kryss.  

Det er utført en trafikkutredning og støyutredning ifm. planarbeidet. Foreslåtte avbøtende tiltak fra 

disse er innarbeidet i planforslaget.  

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i kommende kapitler og ved gjennomføring av de foreslåtte 

avbøtende tiltakene, vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad medføre negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

I dag har dagligvarebutikken i planområdet en noe «utflytende» og uheldig løsning for parkering og 

varelevering med tanke på trafikksikkerhet. Dagens trafikksituasjon gir mange mulige konfliktpunkter 

mellom gående/syklende og kjørende.  

Ved gjennomføring av de avbøtende tiltakene vil de ulike trafikantgruppene bli godt ivaretatt og 

trafikksikkerheten langs Rønvikveien er betydelig forbedret. 

Planforslaget vurderes også å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter i 

Bodø. 
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende dagligvarebutikk, samt 

etablering av boliger med tilhørende uteoppholdsareal over dagligvarebutikken. Planen legger også til 

rette for utbedring av nærliggende veier og kryss. 

Eksisterende enebolig, butikk og trafo vil bli revet for å kunne etablere den nye bebyggelsen. 

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: 

Rønvikveien Utvikling AS 

Postboks 214 

8001 Bodø 

 

Plankonsulent: 

Norconsult AS 

Postboks 234 

8001 Bodø 

 Eierforhold 

Planområdet omfatter gnr. 31 bnr. 346, 349, 604, 840, 893, 1199, 1350, 1351 samt deler av 

Rønvikveien, Bruveien, Stormoveien, Elveveien og Einmoveien som grenser til utbyggingsområdet. 

Utbyggingsområdet eies av forslagstiller, innregulerte veiareal eies for det meste av Bodø kommune 

men noen små snipper eies av gnr 31 bnr 328, 342, 347, 348, 400 og 686.  

 Tidligere vedtak i saken 

Det foreligger ikke tidligere vedtak i saken.   

 Krav om konsekvensutredninger 

Planforslaget er vurdert ift. tidligere forskrift om konsekvensutredninger da saksbehandling av 

planforslaget ble startet før gjeldende forskrift trådte i kraft.  

Planforslaget omfattes ikke av § 2 (planer som alltid skal behandles etter forskriften), men omfattes av 

§ 3 (planer som skal vurderes nærmere), bokstav b) «detaljreguleringer på inntil 15 dekar som 

innebærer endringer av kommuneplan». Planforslaget er derfor vurdert etter kriteriene i vedlegg III, 

men faller ikke inn under noen av kriteriene. Det konkluderes derfor med at planforslaget ikke utløser 

krav om konsekvensutredning. 
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 Planprosess 

 Medvirkningsprosess 

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 17.12.15. Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 

ble annonsert i Avisa Nordland 24.06.2016. Berørte parter (private og offentlige) ble skriftlig varslet om 

planoppstarten den 24.06.2016 og senere i brev datert 31.10.2017 som følge av at planområdet ble 

utvidet.  

 Møter og andre deltakere 

Det ble avholdt et åpent møte/folkemøte den 25.08.2016. Nedenfor fremgår oppsummering av 

hovedmomentene (spørsmål/innspill og svar/kommentarer) fra møtet: 

o Det er gjort oppmerksom på at Bruveien borettslag som ligger vest for planområdet, har 

atkomst fra Bruveien. Det bemerkes at Bruveien er ganske smal og er dårlig tilrettelagt for 

myke trafikanter. Allerede i dag er trafikksituasjonen i Bruveien, spesielt innkjøring til 

borettslaget uoversiktlig og dårlig. Det ble nevnt at det har vært problemer med 

renovasjonsbiler. Å tilføre mer trafikk og legge til rette for ny innkjørsel/atkomst fra Bruveien 

vil derfor være uheldig. Det ble også nevnt at Stormoveien ikke er stort bedre når det gjelder 

trafikale forhold. 

Forslagstillers kommentar/svar: Det vil ifm. planarbeidet bli utarbeidet en trafikkanalyse som vil 

gjøre rede for forskjellige alternativer ift. atkomst til planområdet, jf. kap. 5.1.1. I trafikkanalysen 

vil det også bli foreslått evt. avbøtende tiltak for å forbedre trafikkforholdene i tilstøtende veier.    

o Foreslått byggehøyde er i strid med gjeldende kommuneplan. Hvor lett er det å overskride de 

byggehøydene som er fastsatt i kommuneplanen? Passer et 15 meters høyt bygg i dette 

området? Det ble bemerket at i tidligere kommunedelplan for Rønvik fremgikk det at 

småhusbebyggelsespreget i Rønvikområdet skulle bevares. Kommunedelplan for Rønvik er 

innarbeidet i gjeldende kommuneplan og intensjon for Rønvik er videreført.  

Forslagstillers og kommunens kommentar/svar: Nærmeste nabo til planområdet mot vest er 

Bruveien borettslag. Bygningene her er ført opp i tre etasjer. Det er også etablert boligbygg i tre 

etasjer ca. 300 m vest for planområdet og ca. 250 m øst for planområdet. Med utgangspunkt i 

dette vurderes ikke planlagt utbygging å endre områdets karakter drastisk.  

o Det bør legges vekt på hvordan varelevering og henting av avfall vil bli tilrettelagt. Dette 

gjelder også forretningsdelen. 

 

Forslagstillers kommentar/svar: I trafikkanalysen vil det bli gjort rede for hvordan vareleveringen 

vil foregå. Det vil også i videre planarbeid bli gjort rede for hvordan håndtering av avfall skal 

løses. 

 

o Hvor lenge må naboene leve med byggestøy. 

 

Forslagstillers kommentar/svar: Selve utbyggingen antas å pågå i underkant av to år. 
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 Innspill til planen 

Følgende innspill kom inn ifm. første varsel om planoppstart. 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

LUKS 
(Leverandørenes 
utviklings- og 
kompetansesenter) 

28.06.16 Varetransport foregår med 
store lastebiler som har en 
lengde på inntil 17, 5 m. 
 
Nødvendig areal til snuplasser 
samt annet nødvendig areal til 
varemottak må sikres slik at 
området enkelt kan benyttes av 
andre trafikanter. 
Kravene til den typen kjøretøy 
som bransjen benytter skal 
følges. 
 
Da det ved vareleveranser 
forekommer en risiko for støy 
må leiligheter i nærhet av 
varemottak sikres mot dette. 
 
For å belaste området minst 
mulig anbefales det at det 
bygges rampe på 1,2 m slik at 
varer kan raskt lastes/losses 
med minst mulig støy 
belastning på området. 
 
Myndighetskravene til 
dokumentasjon på oppfyllelse 
av krav regulert i Plan- og 
bygningsloven med forskrifter 
(TEK) må følges. Det vises 
spesifikt til §§8-5, 8-8, 8-9 og 
12-14. 
 
Det minnes om arbeidstilsynets 

regler om avstand fra 

varemottak til oppstillingsplass 

for varer ikke må overstige 50 

m. 

- 

 

Det vises til kap. 5.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifm. vareleveranse og støy vil det 
bli tatt hensyn til naboene, så 
langt det lar seg gjøre.      
 
 
Ivaretas. 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 

 

 
Tas til følge. 

NVE (Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat) 

08.07.16 I henhold til NGUs 
løsmassekart består området 
av marin strandavsetning. Det 
er normalt ikke ved 
strandavsetninger at man 
finner de store leirområdene, 
men det kan ligge hav- og 
fjordavsetninger under som kan 
inneholde marin leire. 
 
 

- 
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Dersom det planlegges ny 
bebyggelse og/eller utfyllinger 
på arealer med marin leire må 
det gjøres en vurdering av om 
grunn- og terrengforholdene er 
slik at det kan være fare for 
kvikkleireskred. 
 
Det gjøres oppmerksom på at 
plandokumentene på en tydelig 
måte skal vise hvordan fare for 
kvikkleireskred er vurdert og 
tatt hensyn til, og at dette skal 
foreligge før reguleringsplanen 
vedtas. 

Mesteparten av planområdet er i 

dag bebygd. Det skal likevel 

foreligge dokumentasjon på 

grunnforhold før utbygging 

 
 
 
Før utbygging skal det gjøres en 
vurdering av 
fundamenteringsforholdene. 
Dette er tatt inn i 
bestemmelsene, jf. § 2.12. 

Statens vegvesen 

(SVV)  

19.07.16 SVV syns det er en god løsning 
at det ikke planlegges 
parkering langs Rønvikveien og 
at avkjørsel til eget 
parkeringsareal planlegges lagt 
fra Bruveien. 
 
SVV bemerker at utfordringene 
i dagens situasjon er at 
Rønvikveien nærmest inngår 
som en del av 
parkeringsarealet til Coop-
butikken. Dette er uheldig fordi 
det skaper en uoversiktlig og 
trafikkfarlig situasjon, spesielt 
for myke trafikanter. Det må 
derfor tilrettelegges med fortau 
langs Rønvikvegen.  
 
SVV bemerker også at 
varetransport til butikken må 
planlegges på en 
hensiktsmessig måte, slik at 
man unngår rygging med store 
kjøretøy på areal der det ferdes 
myke trafikanter. 
 

- 

 

 

 

Det er lagt til rette for fortau på 

begge sider av Rønvikveien og 

den utflytende trafikksituasjonen 

i dag foreslås strammet opp. 

Atkomst til planområdet, 

herunder til butikken er foreslått 

samlet og lagt via Bruveien. 

 

Det vises til kap. 5.1.1 og 5.8 

nedenfor. 

Fylkesmannen i 
Nordland  

22.07.16 Barn og unges interesser 
 
Hensynet til barn og unges 
oppvekstsvilkår må ivaretas i 
planarbeidet. 
 
Enhver som fremmer 
planforslag skal i henhold til 
pbl. § 5-1 legge til rette for 
medvirkning, og har plikt til å 
sørge for at berørte barn og 
unge blir hørt og får medvirke i 
planleggingen. 

 
 
Tas til følge, jf. kap. 5.4 og 6.8 
nedenfor. 
 
 
Tatt til følge. Barnetaleperson er 
høringspart i dette planarbeidet. 
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Rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging inneholder 
krav til fysisk utforming.  
 
Arealer og anlegg som skal 
brukes av barn og unge skal 
være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen 
helsefare.  
 
I nærmiljøet skal det finnes 
arealer hvor barn kan utfolde 
seg og skape sitt eget 
lekemiljø, noe som bl.a. 
forutsetter at arealene er store 
nok og egner seg for lek og 
opphold. 
 
Grunnlaget for utforming av 
utearealer legges i 
planarbeidet, og de gunstigste 
beliggende deler av området 
må reserveres til felles 
uteoppholds- og lekearealer. 
 
Planens konsekvenser for barn 
og unge må i det videre 
planarbeidet vurderes, og 
kravene til 
planleggingsprosessen og 
fysisk utforming i de 
rikspolitiske retningslinjene for 
barn og planlegging må 
oppfylles i prosjektet. 
 
Støy 
Det er angitt en ÅDT på 5750 i 
Rønvikveien mellom Kirkeveien 
og Kleivaveien. Det vises i 
denne forbindelse til 
kommuneplanens arealdel § 
1.4.1 «Støy – boliger» og 
§1.4.2 «Områder hvor det 
kreves dokumentasjon av 
veitrafikkstøy». 
 
T-1442/2012 Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging må legges til 
grunn i planen og det må 
utarbeides støyfaglig rapport. 
Det vises også til retningslinjen 
pkt. 3.2.1 «Etablering av ny 
bebyggelse i støysonene og 
grunnlag for avvik fra 
anbefalingene».  
 

- 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
Det vil bli lagt til rette for gode 
felles leke- og uteoppholdsareal i 
planområdet. I tillegg vises det til 
at skolegården på Saltvern skole 
og Symrehaugen ligger i 
gåavstand fra planområdet. 
 
 
Planområdet er omkranset av 
veier. Ift. både trafikksikkerhet og 
trafikkstøy vurderes etablering 
av leke- og uteoppholdsareal på 
takterrasse å være gunstig.  
 
 
Tas til følge, jf. kap. 5.4 og 6.8 
nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gjort en støyvurdering ifm. 
planarbeidet og hensyn til støy 
er ivaretatt. Et sammendrag av 
støyrapporten fremgår av kap. 
5.1.2. 
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Avslutningsvis vises det til 
Nordlandsatlas 
(Fylkesmannen, Statens 
kartverk og fylkeskommunen 
sine kartsider) og FOSIN 
(forsøk om samordning av 
statlige innsigelser til 
kommunale planer). 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Bodø kommunale 
eiendommer KF 

02.08.16 Eiendomskontoret gjengir et 
utdrag fra protokoll 
oppmålingsforretning holdt juni 
2016 hvor det bl.a. fremgår at 
et grensepunkt i grensen 
mellom gnr. 31 bnr. 346 og 360 
er noe endret (på ca. 10 cm). 
Når det gjelder grense mot 
Bruveien fremgår det at det er 
uklart hvem som eier grunnen i 
Bruveien men det neppe vil 
endre fastleggingen av grensen 
for gnr. 31 bnr. 346.  

- 

Symra Velforening 29.08.16 Symra velforening frykter at 
størrelsen på butikken og 
antallet leiligheter som skal 
bygges vil føre til et 
uakseptabelt trafikkpress.  
 
 
Velforeningen frykter at 
trafikken av biler vil øke 
drastisk på de små veiene i 
området. Disse mindre veiene 
brukes som skoleveier, der det 
går mange barn til og fra 
Saltvern skole. 
 
Symra velforening ønsker 
derfor at prosjektet reduseres, 
da helst med færre leiligheter 
og et mindre butikklokale.  

Det er gjort en trafikkutredning 
ifm. planarbeidet. Et 
sammendrag av rapporten 
fremgår av kap. 5.1.1. Forslag til 
avbøtende tiltak er innarbeidet i 
planforslaget. 
 
All trafikk til og fra butikken og 
boligene vil foregå og samles via 
Bruveien. Kun den første delen 
av Bruveien (kort strekning) vil 
bli berørt. Det er lagt til rette for 
fortau og fotgjengerfelt i 
tilknytning til krysset.    
 
Dersom avbøtende tiltak 
gjennomføres vurderes hensynet 
til trafikksikkerhet ivaretatt. 

Nordland 
fylkeskommune 
(NFK) 

30.08.2016 Planfaglig 
Planforslaget åpner for ca. 
1 675 m2 butikkareal inkl. 
varemottak/lager og dermed i 
strid med overordnet plan når 
det gjelder maks størrelse på 
dagligvarebutikker. NFK 
etterspør kommunens 
oppfølging av dette og ber om 
at kommunens vurderinger 
legges ved ved utlegging av 
planforslaget ut på offentlig 
høring.  
 
 

I planforslaget er 
forretningsdelen begrenset til 
1500 m2 iht. kommuneplanen.  
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NFK ber om at kommunens 
vurdering og begrunnelse for 
om planforslaget omfattes av 
KU-forskriften eller ikke 
kommer klart frem når saken 
sendes på høring. 
 
Gjeldende fylkesplan for 
Nordland, kap. 8 inneholder 
klare mål for arealpolitikken i 
perioden. NFK ber om at det 
tas hensyn til disse i 
planarbeidet. 
 
På generelt grunnlag vil NFK 
bemerke at det bør tas hensyn 
til fremtidige klimaendringer, 
tilgjengelighet for alle, barn og 
unge, estetikk, god 
medvirkning og energiforbruk i 
planarbeidet. 
 
Kulturminnefaglig  
Så langt NFK kjenner til, er 
planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige 
kulturminner, men vil avgi 
endelig uttalelse når 
planforslag foreligger. 

Viser til kap. 1.5 ovenfor og 
kommunens saksframlegg. 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

Trond Skårn 
(Vebjørn 
Tandbergs vei 13) 

29.08.2016 Skårn ønsker å klage på 
planforslaget i forhold til 
byggehøyde. Det bemerkes at 
det er behov for ny butikk, men 
at det er planlagt boliger inntil 
15 ms høyde hører ikke 
hjemme ift reguleringsplan og 
bebyggelse for øvrig. Skårn ber 
om at høyde ikke planlegges 
over 11 m.  

Det vises til kap. 6.1 og 6.2 
nedenfor. 

Innspill fra Reidun 
Holstad (Bruveien 
2) 

04.09.2016 Holstad støtter innspillet fra 
representanten for Bruveien 
Velforening vedrørende kunde- 
og beboerinnkjøring fra 
Bruveien. Dette ansees som 
svært ugunstig både 
trafikksikkerhetsmessig og i 
forhold til støy. Bruveien er i 
dag en fortauløs skolevei for 
barn tilhørende helt ned i 
blokkene i Einmoveien i tillegg 
til mange eldre som bor der og 
ferdes daglig med blant annet 
rullatorer. Veien rommer i dag 
så vidt bussgjennomkjøring, 
avfalltømmebiler i tillegg til 
beboerkjøring. Det foreslås at 
kundeinnkjøring skjer fra 

Det er ønskelig å samle atkomst 
for både bolig- og 
forretningsdelen. Og det er lite 
ønskelig med direkte atkomst fra 
Rønvikveien. Med utgangspunkt 
i den valgte plassering av bygg 
og parkering på tomta er det 
mest hensiktsmessig å plassere 
avkjørselen via Bruveien. Det 
vises også til kap. 5.1.1. 
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Rønvikveien og 
beboerparkering skjer via 
Stormoveien. 

Nordlandsnett  19.07.2016 Nordlandsnett har elektriske 
anlegg i planområdet og stiller 
krav ift. atkomst til anleggene 
og terrengbehandling som kan 
ha innvirkning på anleggene. 
 
Nordlandsnett stiller også krav 
ift. hvordan ledningsanlegg skal 
inntegnet på plankartet. 
 
Det bemerkes at før utbygging 
må det avklares hvordan nye 
bygninger i planområdet skal 
forsynes med elektrisk strøm. 
Det må avklares i hvilken grad 
eksisterende ledninger/kabler 
videreføres eller om det skal 
anlegges nye. Nye traséer må 
gis rettigheter med minst like 
gode vilkår som det man har til 
de eksisterende traséene. 
 
Den eller de som utløser tiltak i 
strømforsyningsnettet må som 
hovedregel dekke kostnadene 
med tiltaket. 
 
Dersom det er aktuelt med 
alternativ energiforsyning 
ønsker Nordlandsnett at dette 
avklares så tidlig som mulig. 
 
Ved bygging i nærheten av 
luftledninger, gjøres det 
oppmerksom på at det ikke 
nødvendigvis er samsvar 
mellom hvilken avstand som er 
nødvendig for å komme under 
anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende 
byggeforbudsbelte. 
 
Anlegg under 24 kV inngår i 
distribusjonsnettet for elektrisk 
energi og er bygget i medhold 
av områdekonsesjon. 
Omlegging av disse anleggene 
fordrer ikke søknad om endring 
av konsesjon, men en del 
hensyn må likevel ivaretas. 
 
Nordlandsnett stiller krav ift. 
eksisterende 
høyspenningskabler som ligger 
innenfor planområdet. 

Tas til følge. 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
Det er aktuelt med fjernvarme. 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 
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Nordland stiller også en rekke 
krav (størrelse på nettstasjon, 
plassering, avstand til andre 
bygninger) når det gjelder 
eksisterende nettstasjon i 
planområdet og evt. behov for 
ny nettstasjon. Kravene gjelder 
dersom det v foreslås 
innarbeidet i bestemmelsene. 
 
Dersom det ikke er aktuelt å 
benytte veigrunn, kan 
kabelgrøft til ny 
høyspenningsforsyning gjerne 
kombineres med gangsti eller 
friområde. 
 
Byggeforbud langs kabelgrøfter 
må vurderes fra sak til sak, 
men det viktige er at det ikke 
planlegges bebyggelse over 
kabelgrøften. 
 
Nordlandsnett ønsker å bli 
kontaktet i god tid før utbygging 
og å avklare fremdriftsplan med 
utbygger. 
 

Trafoen planlegges bygd i 
bygget.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Tas til følge. 

Inger-Anne Stormo 
og Einar Stormo 

12.08.2016 Stormo er bekymret for økt 
trafikk i området. Det bemerkes 
at folk som besøker 
kjøpesentra kommer i stor grad 
i bil og at kjøpesentra 
genererer økt trafikk. 
 
Det bemerkes også at 
Stormoveien er oppkalt etter 
Petter Stormo (far til Inger 
Anne og Einar Stormo). Petter 
Stormo var med på 
transformasjonen fra 
landbruksareal til en ny bydel. 
Dette er en del av Bodøs 
historie. En håper derfor at 
gatenavnet består. 

Det vises til kap. 5.1.1 og 5.8 
nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
Planarbeidet vil ikke få 
innvirkninger på veinavn. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Følgende innspill kom inn ifm nytt varsel om planoppstart som følge av at planområdet var blitt utvidet.  

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Stormoveien 1, 
3, 5b, 7a, 7b 
og 9 

07.12.2017 Undertegnede mener at etablering av tre 

frittstående blokker med inntil 43 

leiligheter er å omgå gjeldende plan slik 

at hovedformålet med utbyggingen blir å 

omregulere området til bolig og ikke 

Det vises til kap. 1.1. 
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forretningsvirksomhet. Planforslaget 

utløser derfor krav om 

konsekvensutredning da dette medfører 

endring av utbyggingsformålet. Det vises 

til at planforslaget kommer inn under § 3 

vedlegg III bokstav i) i KU forskriften, 

fordi planforslaget vil føre til en vesentlig 

økning i luftforurensning og støy. Det 

bes om at kommunen ser nærmere på 

dette. 

Trafikkforhold og-sikkerhet  

Med en planlagt større butikk, færre 

parkeringsplasser til butikkens kunder 

og 43 boenheter vil trafikken i området 

øke kraftig.  

Undertegnede stiller seg undrede til 

hvordan Coop Nordland tenker sikkerhet 

når det ønskes en fordobling av 

størrelse på butikk, samtidig som det 

legges til rette for færre 

parkeringsplasser. Er det planlagt at 

biler skal parkere på fortau og private 

eiendommer?  

Det stilles spørsmål ved om det er gjort 

vurderinger mtp. den ulempen og den 

reduserte trafikksikkerheten dette vil 

kunne medføre for gående, andre 

bilister og beboere i området. 

Tungtransport, særlig i byggeperioder vil 

også være utslagsgivende for 

trafikksikkerheten. Det bes om en 

spesifikk utredning angående 

trafikksikkerheten. 

 

Det vises til at Rønvikveien ved 

planområdet brukes som krysningspunkt 

for en rekke skolebarn til og fra skole, 

samt av barnehagebarn på tur i 

nærmiljøet. Med den økte trafikken blir 

krysningspunktet blir mer trafikkfarlig for 

barna og undertegnede mener at 

planarbeidet fortsatt ikke tatt hensyn til 

barn og unges interessert. Barn vil ha 

behov for å sykle og leke og det kan 

ikke forventes at alt dette vil foregå på 

planlagt uteareal. Hvordan skal 

 

 

 

 

 

 

 

Det vises til kap. 5.1.1 og 

5.8 når det gjelder 

trafikkforhold. 

Det planlegges ikke 

parkering på hverken fortau 

eller private eiendommer. 

 

 

 

Det er tatt inn i 

bestemmelsene at det skal 

utarbeides en egen 

tiltaksplan for hvordan farer 

og ulemper for beboere i 

nærområdet skal håndteres 

i anleggsfasen. Dette 

gjelder bl.a. trafikk. 

Ulemper for offentlig 

transport og trafikkavvikling 

skal redegjøres for. 

Det vises til kap. 5.1.1 og 

5.8 nedenfor. 
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trafikksikkerheten deres ivaretas når de 

ferdes i gatene? 

Vedrørende behovet for ekspropriering 

av eiendommer for å dekke et mulig 

behov for å etablere venstresvingefelt 

anses informasjon som mangelfull. Det 

etterlyses mer detaljer en gitt så langt.  

 

En ber om en spesifikk utredning 

angående trafikksikkerheten i aktuelle 

område dersom det etableres blokker i 

planområdet. 

Planlagt utbygging vil medføre en 

økning i tungtransport i området, særlig i 

byggeperioden. Også dette vil være 

utslagsgivende for trafikksikkerheten for 

beboerne som allerede bor i området i 

tillegg til nærliggende barnehage. 

Stormoveien er en blindvei og parter 

som anser seg berørt i nevnte vei kan 

ikke akseptere at denne benyttes til 

transport av byggematerialer. 

Byggetomten avgrenses med stengsel 

slik at atkomst til de åtte husstandene 

aldri begrenses. 

Per dags dato er det 8 husstander samt 

Coops personell som benytter seg av 

Stormoveien som innkjøring. Med de 

planene som nå foreligger vil 

trafikkmengden femdobles. Hvordan er 

forhold som trafikksikkerhet og støy 

tenkes utbedret? 

Plantegninger fra 2016 skisserer 

innkjøring til underjordisk garasjeanlegg 

for leilighetene i Stormoveien. 

Varetransport til Coop er også ment å 

ha innkjøring her. Med dette vil 

trafikkmengden femdobles i denne veien 

og med det vil også støy og trafikkfarlige 

forhold øke betraktelig. 

Det anses også som en lite god løsning 

å legge vareinntaket til Coop i krysset 

Stormoveien/Elveveien da barn som bor 

 

 

Oversikt over private 

eiendommer som vil bli 

berørt av opprustning og 

utbedring av tilstøtende 

veier og kryss fremgår av 

kap. 5.5 nedenfor. 

Det vises til kap. 5.1.1 og 

5.8 nedenfor. 

 

Det vises til kap. 5.1.1 og 

5.8 nedenfor. 

 

 

Det skal utarbeides en 

egen tiltaksplan for hvordan 

farer og ulemper for 

beboere i nærområdet skal 

håndteres i anleggsfasen. 

 

Det legges ikke til rette for 

annen bilatkomst enn i 

forbindelse med 

varelevering via 

Stormoveien. 

 

 

Det vises til kommentar 

ovenfor. 

 

 

 

Det vises til kap. 5.1.1 og 

5.8 nedenfor. 

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5164347   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

Detaljregulering for Rønvikveien 71   |  Plan ID: 2016001 

 

 

n:\teknisk\plan\byplan\5a planer\4. reguleringsplaner\rønvikveien 71\offentlig ettersyn\planbeskrivelse.docx 2019-03-11  |  Side 18 av 53 
 

her og barn i nærliggende barnehage 

ferdes i området. 

Å ha innkjøring til Coops vareinntak fra 

Rønvikveien er allerede en dårlig 

løsning da lastebiler kjører opp 

Skoleveien og rygger tvers over 

Rønvikveien for å levere varene. Dette 

er direkte livsfarlig og foregår daglig. 

Skulle en evt. utbygging forekomme 

ønskes en endring av inn- og utkjørsel 

fra Coops kundeparkering velkommen 

da det daglig skapes potensielt 

trafikkfarlige situasjoner for myke og 

harde trafikanter med bilister som rygger 

ut fra parkeringsplassen og ut i 

Rønvikveien. 

Støy 

Det bes iverksatt støyskjerming i berørte 

områder, bl.a. Rønvikveien 66 a og b. 

Støyskjerming skal foreligge både under 

en evt. utbyggingsperiode og i etterkant 

mtp. det økte trafikkbildet som i så fall vil 

forekomme. 

Det er behov for å få spesifisert 

byggeprosessen nærmere. Det er 

uholdbart for naboer å leve med en 

byggeplass i nærmiljøet over flere år. 

Støy over flere år vil ha en negativ 

virkning på folkehelsen i området. 

 

Da det bor mange barnefamilier i 

området kreves det i utgangspunktet 

ved en evt. utbygging at arbeidstid 

holdes innenfor tidsrommet: 07-15. Det 

vises til regjeringens retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging 

pkt. 4 og tabell 4 som det forventes 

jobbes innenfor. Pga. nabolagsprofilen i 

området anses det som uaktuelt at det 

evt. jobbes utover normal arbeidstid og 

ikke etter kl. 19. Dette bes tatt med i 

videre behandling av søknaden.  

 

 

 

Det vises til kommentar 

ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vises til kap. 5.1.2 

nedenfor. 

 

 

 

 

 

Forslagstiller ønsker at 

utbyggingsfasen blir så kort 

som mulig. Det skal 

utarbeides en egen 

tiltaksplan for hvordan farer 

og ulemper for beboere i 

nærområdet skal håndteres 

i anleggsfasen. 

Støy fra bygge- og 

anleggsvirksomhet vil bli 

håndtert i samsvar med 

kap. 4 i T-1442. Dette er 

tatt inn i bestemmelsene. 
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Forurensning  

På informasjonsmøte i aug. 2016 kom 

det fram at byggeperiode og flere 

boenheter med tilhørende kjøretøy ikke 

vil føre til økt støy eller forurensning. Det 

ønskes en nærmere forklaring og 

dokumentasjon på dette og at det 

framlegges i videre saksgang. 

 

 

Brudd på privatfredens rett 

Utfra skisser planlegges det verandaer 

ut mot Rønvikveien. Dette vil medføre 

sjenanse for naboer pga. innsyn og 

være et brudd på privatfredens rett. Det 

samme bruddet vil foreligge ved 

uteareal som planlegges over 

parkeringsplassen til Coop butikken. 

Planavgrensning  

Forslag til planavgrensning er lagt inn på 

eiendommer tilhørende grunneiere i 

Stormoveien, Rønvikveien, Elveveien og 

Einmoveien. Dette anses ikke korrekt ift. 

tiltaket. Planavgrensning i disse veiene 

burde gå langs formålsgrense for vei 

langs tomten til Coop.  

Det henvises til kommuneplanens 

arealdel når det gjelder byggegrense. 

Skyggevirkninger 

I perspektivet fra beboere i Stormoveien 

utgjør lengden på skygge omtrent 

halvparten av Coop byggets høyde i 

slutten av juli i den periode av dagen når 

sola står høyest. Virkningen er adskillig 

mer merkbar i deler av året når solen 

står lavere. Et bygg med 15 meters 

høyde vil medføre skygger som kommer 

til å strekke seg en god del inn på 

naboeiendommer. Det vil forringe 

trivselskvaliteter for beboerne og tilgang 

til sol. Dette anses ikke å være forenelig 

med naboloven. Byggets høyde og 

 

På oppstartsmøtet ble det 

opplyst om at det blir gjort 

en trafikk- og 

støyutredning, men 

foreløpig vurdering var at 

trafikkøkningen vil være 

liten ift. dagens 

trafikkmengde, og dermed 

også støybidrag. Det vises 

videre til kap. 5.1.1 og 

5.1.2.  

 

Det er ikke uvanlig å 

planlegge verandaer eller 

felles uteoppholdsareal ut 

mot allerede etablert 

boliger i byer. 

 

 

Det er tatt med areal som 

er nødvendig for å ruste 

opp og utbedre berørte 

veier/kryss. Det vises til 

kap. 5.5. 

 

 

- 

 

 

Det vises til kap. 5.5 når 

det gjelder 

skyggevirkninger. 
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avstand til nabogrense er avgjørende ift. 

skyggevirkning. 

Iht. kommunedelplan for Rønvik/Saltvern 

fra 2008 skal utelekeområdet for hver 

bolig være solrikt og min 7 m bredt. 

Varighet av byggeperiode 

Da oppstartsmøtet ble holdt ble det lagt 

frem at blokkene tidligst kunne bygges i 

2018/2019 pga. begrenset 

skolekapasitet. Å bygge i flere trinn vil 

for nabolaget medføre meget høy 

belastning over flere år hva gjelder støy, 

støv og tungtrafikk. Dette vil være et 

brudd på nabolovens §2.  

Skole- og barnehagekapasitet 

Undertegnede har vært i kontakt med 

FAU Rønvik skole som har opplyst om 

at det Rønvik skole har dårlig kapasitet. 

På Saltvern skole er kapasiteten 

sprengt. Kapasiteten på Østbyen og 

Aspåsen skole er også sprengt. 

 

Bygging av rekkehus i krysset 

Rønvikveien/Nordstrandveien er stanset 

pga. mangel på kapasitet i skolekretsen. 

En fordrer at det skal være likhet for 

loven om utbygging skjer på Coop sin 

tomt vs. ovenfornevnte. 

I følge barnehagekontoret har de noe 

kapasitet i Rønvikområdet per dags 

dato. Men de informerte om at ifm. 

utbygging i Maskinisten var kapasiteten 

god før utbygging men etter utbygging 

så er kapasiteten sprengt i området. 

Dette er et viktig argument som bør tas 

med i vurderingen slik at man kan unngå 

å komme i samme situasjon i Rønvika. 

Visuelle kvaliteter 

Det vises til plan- og bygningslovens § 

29-4 samt rundskriv H-8/15-byggverkets 

plassering, høyde og avstand til 

nabogrense. Dette er ikke tatt nok 

 

 

Felles leke- og 

uteoppholdsareal vil være 

min. 7 m bredt. Det vises 

videre til kap. 5.5. 

 

Det foretrekkes og 

etterstrebes å bygge i ett 

trinn. Det skal uansett 

utarbeides en egen 

tiltaksplan for hvordan farer 

og ulemper for beboere i 

nærområdet skal håndteres 

i anleggsfasen. 

 

Ved søknad om 

rammetillatelse skal det 

foreligge dokumentasjon på 

at det er tilstrekkelig 

skolekapasitet. Dette er tatt 

inn i bestemmelsene, jf. § 

5.1. 

 

Det vises til kommentar 

ovenfor. 

 

 

Barnehagekapasitet er god 

ifølge kommunen.  

 

 

 

 

 

Det vises til kap. 5.6 og 6.2 

nedenfor. 
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høyde for. Boligene nord for 

planområdet vil få boligblokker på 15 m 

rett foran husvinduene, noe som 

forringer kvaliteten på boligene ved at 

det ødelegger utsikt, lys- og solforhold. 

Tre boligblokker med flatt tak i et 

område bestående av eneboliger og 

rekkehus vil skille seg vesentlig ut. I 

eksisterende områdeprofil fremstår 

prosjektet som et avvik uten noen form 

for faglig begrunnelse. En mener at 

utbyggingsprosjektet bryter med 

kommunedelplan for Rønvikområdet 

hvor det står at området skal bestå av 

lav villabebyggelse. Dette har blitt 

vedtatt to ganger i bystyret og gjentatt i 

vurdering av kommuneplanen senest i 

2014 

Likhet for loven 

Eienmoveien 45 fikk for to år siden 

muntlig avslag av byggesakskontoret på 

å bygge like over 11 m samt et ønske 

om flatt tak på boligen sin. 

Byggesakskontoret henviste til 

gjeldende reguleringsplan. Tidligere 

beboere i John Tessemsvei 14 søkte om 

utvidelse på 0,5 m på terrassen sin, men 

fikk avslag pga. at utnyttelsesgraden ble 

for høy på tomta. Beboerne på tomten 

Rønvikveien 64 fikk heller ikke bygge 

flatt tak pga. områdeprofilen.  

I tillegg nevnes rekkehusprosjektet i 

krysset Rønvikveien/Nordstrandveien 

som ble stoppet pga. for lite 

skolekapasitet. 

Egenproduksjon av elektrisitet 

Fra 1. jan. 2017 ble alle nettselskap 

forpliktet til å inngå avtale med 

husstander som ønsker å levere mer 

enn de forbruker fra egenproduksjon. 

Skyggevirkning fra boligblokkene kan 

innvirke på de nærliggende boligenes 

fremtidige ønske om egenprodusert 

energi basert på solceller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik forslagstiller har forstått 

det gjelder disse sakene 

byggesaker på 

enkelttomter, i motsetning 

til en full 

reguleringsplanprosess, 

som er mer egnet for å 

avklare denne type 

spørsmål. 

 

 

Ved søknad om 

rammetillatelse skal det 

foreligge dokumentasjon på 

at det er tilstrekkelig 

skolekapasitet. 

Skyggevirkninger ligger 

innenfor de ulemper som 

må forventes i bynære 

områder. Det vises også til 

kap. 5.6 

. 
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Øvrige problemstillinger 

I referatet fra oppstartsmøtet står det at 

det ikke er ønskelig å avhende 

kommunale eiendommer som grenser 

mot Rønvikveien pga. hensynet til 

fremføring av kommunaltekniske anlegg. 

I den reviderte planavgrensningen er 

kommunens eiendommer tatt med uten 

videre forklaring på hva som skal gjøres 

her.  

Konklusjon 

Undertegnede stiller seg negative til en 

evt. utbygging av leiligheter og 

boligblokk i planområdet. Da 

omkringliggende områder er regulert til 

bolig, med krav til gesimshøyde 

hovedsakelig i 8-10 meters høyde og 

med en utnyttingsgrad fra 30% - 50% vil 

forslaget til en ny reguleringsplan bryte 

vesentlig med ovenfornevnte. For 

beboerne i området og nærliggende 

barnehage vil dette kunne gi store 

negative konsekvenser for solforhold, 

utsikt, belastning på lekeplasser, 

trafikkbelastning, trafikkfare og støy.  

Utbygging av butikken anses som 

akseptabel da den er i dårlig forfatning 

og parkeringsforholdene skaper til 

stadighet trafikkfarlige situasjoner. 

Undertegnede stiller seg undrede til at 

Menighetsbarnehagen i Rønvik ikke er 

regnet som en berørt part hvis utbygging 

i Rønvikveien 71 skulle bli aktuelt. 

 

Kommunale eiendommer 

vil ikke bli regulert til 

utbyggingformål, kun til 

trafikkformål. 

 

   

 

 

Det vises til kap 6 når det 

gjelder virkninger av 

planforslaget og 

avveininger av virkninger. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Rønvik 

menighetsbarnehage er 

kontaktet ifm. igangsetting 

av planarbeidet og varsel 

om planoppstart er 

oversendt barnehagen. Det 

har imidlertid ikke kommet 

inn innspill fra barnehagen.    

Bruveien 
borettslag 

30.11.2017 Innkjøring Bruveien 
 
Om inn- og utkjøring kommer mot 
Bruveien har borettslaget følgende 
innspill: krysset Bruveien/Rønvikveien 
består i dag av stigningen helt frem mot 
Rønvikveien. Dette gjør krysset 
ugunstig, særlig med tanke på trafikken 
som kommer fra venstre ned 

 

Utvidelse av krysset, slik 

det fremgår av 

planforslaget er utformet i 

henhold til veinormalen. 
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Rønvikveien. Det er også dårlig sikt pr i 
dag. En omregulering kan forbedre dette 
krysset. Det foreslås 90 graders 
innkjøring i kryss mot Rønvikveien. 
Stigningen på veien endres slik at det er 
flat frem mot krysset. Det anbefales 
også å sette av areal nok til at det kan 
benyttes kjøremåte A, samt gode 
trafikale løsninger for syklende og 
gående. Nødvendig bredde for fortau og 
kjørefelt planlegges tatt av arealet til 
Rønvikveien 71. 
 
Kommunale vannledninger og eltrasé 
 
Konsekvenser for borettslaget skal 
minimeres. 
 
Behov for andre vurderinger / 
konsekvensutredning 
 
Det påpekes at trafikkmengden vil øke 
betydelig og at det kan være ugunstig 
for bomiljø og beboere lengre ned i 
Bruveien. Barn bruker også veien som 
skolevei. Disse sidene bør vurderes før 
prosjektet kommer lengre i 
planleggingen. 

Siktlinjene er regulert inn 

og tatt hensyn til. 

Det er regulert inn fortau på 

begge sider av 

Rønvikveien samt 

fotgjengerfelt for å ivareta 

myke trafikanter. 

 

 

 

Tas hensyn til. 

 

 

Det er gjort en 

trafikkutredning. En 

oppsummering av denne 

fremgår av kap. 5.1.1 

nedenfor. 

Rune 

Markussen 

(Einmoveien 26 

og 28) 

13.11.2013 Viser til planene rundt krysset 
Eienmoveien-Elveveien-Bruveien. 
 
Dette stilles spørsmål ved om dette 
tenkes gjort innen de arealene krysset 
innehar i dag, eller om det vil komme 
forespørsler om kjøp av arealer rundt 
krysset for å få dette utbedret. 

- 

 

Utbedring av kryss 
Rønvikveien/Bruveien vil 
delvis berøre private areal. 
Oversikt over berørte 
private areal som vil bli 
berørt fremgår av kap. 5.5. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 
(NVE) 

14.11.2017 NVE har ikke ytterligere innspill i denne 
fasen av planarbeidet og ber om å få 
tilsendt planen i forbindelse med 
offentlig ettersyn. 

- 

Statens 
vegvesen 
(SVV) 

01.12.2017 SVV forventer at behovet for 
venstresvingefelt i hovedvegen, behovet 
for dråpe i sekundærveg og tiltak for 
trygg fotgjengerkryssing ivaretas i 
henhold til vegnormal N-100 og veileder 
V-121. 
 
Det opplyses om at det pågår planarbeid 
for ombygging av Nordstrandveien, i regi 
av SVV. Forslagene til ombygging får 
konsekvenser for flere kryss, blant annet 
krysset med Einmoveien og 
Rønvikkrysset (der 
Rønvikveien/Nordstrandveien/Kirkeveien 

Det legges ikke til rette for 
dråpe i sekundærvei, men 
utforming av 
venstresvingefeltet skal 
være iht. veinormalen. 
 
 
- 
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møtes), som får betydning for 
trafikkavvikling også til/fra planområdet i 
Rønvikveien 71. 
 
Faglig innspill 
Som grunnlag for valg av løsninger i 
Nordstrandveien ble det våren 2017 
gjort en vurdering av det funksjonelle 
hierarkiet i den del av gatenettet i Nedre 
Rønvik samt sør for jernbanen, som 
drenerer ut i kryss mot Nordstrandveien, 
herunder også Rønvikkrysset. 
 
SVV oppfatter at både Fjellveien og 
Rønvikveien mellom Rønvikkrysset og 
krysset med Elveveien er hovedgater 
som binder bydelene i Rønvik sammen 
med resten av byen. 
 
Det kan se ut som om man forutsetter 
sidevegs forskyving i Rønvikveien, for å 
etablere svingefelt inn i Bruveien. SVV 
forutsetter at det legges til grunn at 
Rønvikveien skal utvikles videre med 
gateutforming. 
 
SVV vil fraråde at Bodø kommune tillater 
løsninger for Rønvikveien 71 som legger 
opp til også å omfatte ombygging av 
gategrunn i ei så viktig hovedgate i 
Rønvik, samt berøre nabohager på 
sørsiden for å i det hele tatt få til 
trafikkavviklingen inn/ ut av 
tomta. 
 
SVV forutsetter at veggliv for prosjektert 
ny bygning inkl. fortau på Rønvikveien 
71 forholder seg til ei enhetlig CL for 
gata, samt en tilhørende nordre 
kantsteinslinje på hele strekningen fra 
Rønvikkrysset opp mot jernbanebrua. 
Dvs. slik at det gjennomgående 
hovedgateløpet både visuelt og 
funksjonelt ikke endres vesentlig. 
 
Det vises til foreløpige C-tegning for fv. 
834 Nordstrandveien. SVV vil anbefale 
at Bodø kommune legger opp til at 
første delstrekningen Rønvikkrysset - 
Myrvollveien utformes med sykling i 
blandet trafikk. 
 
Virkninger av prosjektet ift. 
samlegatenettet på Einmoen 
 
De tre østligste blokkene i Einmoveien 
antas å velge utkjøring via samlegata 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
Til tross for at det legges til 
rette for venstresvingefelt 
iht. veinormalen forblir 
senterlinjen omtrent slik 
den er. 
 
 
Behov for venstresvingefelt 
utløses først og fremst av 
oppgradering av 
eksisterende butikk, samt å 
forbedre trafikksituasjonen i 
området. 
 
 
Tilstøtende gateløpet i 
planområdet forblir uendret. 
Det er ikke gjort en 
vurdering ift. hvordan 
gateløpet bør se ut videre 
opp mot jernbanebrua. 
 
 
 
 
 
Hensyntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Elveveien. De vestligste blokkene og 
resten av boligene i 
Einmoveien/Bruveien antar vi velger 
å bruke enten krysset 
Einmoveien/Nordstrandveien, eller 
Bruveien/ Rønvikveien, alt etter 
hvor de skal og hvordan trafikkbildet i 
hovedgatene er på det tidspunkt de skal 
ut av området. 
 
Reguleringsplanen for fv. 834 
Nordstrandveien forutsetter at brua over 
jernbanen må heves. Det betyr at det 
blir mer stigning opp Einmoveien til 
krysset med Nordstrandveien. 
Dette kan tenkes å påvirke rutevalget for 
beboerne som skal kjøre ut av området, 
og at flere kan velge å bruke Bruveien. 
 
Planforslaget vil generere betydelig 
trafikk lokalt inn/ut av tomten. Denne 
trafikken er tenkt drenert ut/inn via 
samlegatene Elveveien og Bruveien. 
Begge disse gatene kan per i dag 
regnes som bruksmessige 
Samlegater. 
 
SVV mener det er en forutsetning for 
høy utnyttelse av Rønvikveien 71, at 
prosjektet oppgraderer og skaper 
sammenheng både visuelt og trafikalt 
inn i Bruveien og 
Elveveien samt i krysset 
Elveveien/Stormoveien/Einmoveien. I 
sær gjelder dette 
sammenhengende, lettlest og trygt 
system for gående og syklende, 
herunder også en 
god kryssing av Rønvikveien mot 
Skoleveien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avkjøring fra planområdet 
vil foregå via Bruveien, ikke 
fra Elveveien (med unntak 
av varelevering). 
 
 
 
 
 
Avkjørsel til planområdet 
foreslås lagt via Bruveien. 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas.  
 
 
 
 

Nordland 
fylkeskommune 
(NFK) 

08.12.2017 Planfaglig innspill 
Det vises til tidligere innspill. NFK har 
ingen vesentlige merknader knyttet til 
utvidelsen av plangrensen. 
 
NFK ber kommuner og planleggere 
benytte seg av digital plandialog og 
sende planforslag med SOSI-koder til 
plannordland@kartverket.no. 
 
Kulturminnefaglig innspill 
NFK har ingen kulturminnefaglige 
merknader til utvidelsen av planområdet. 
 

 
- 
 
 
 
Tas til følge. 
 
 
 
 
- 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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 Planstatus og rammebetingelser 

 

 Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 

Østre del av utbyggingsområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til forretning (jf. lilla farge i figur 

nedenfor). Vestre del er avsatt til boligbebyggelse (jf. lysgul farge i figur nedenfor). Tilstøtende veier 

og tilstøtende areal som er kommunal eid er avsatt til veiareal (grå farge i figur nedenfor).  

 

Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Varslet planavgrensning vist med blå linje. Kartgrunnlag: Bodø 
kommunes kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 

I arealdelen er maks tillatt byggehøyder i planområdet satt til 8 m (gesimshøyde) og 11 m 

(mønehøyde). Maks tillatt utnyttingsgrad er satt til %-BYA = 35 % for den delen som er avsatt til 

boligbebyggelse og %-BYA = 40 % for den delen som er avsatt til forretning. 

For den delen som er avsatt til forretning åpnes det for dagligvarebutikk med BRA på inntil 1 500 m2.  

 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er uregulert.  
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 Tilgrensende planer 

Mot vest grenser planområdet til reguleringsplan for Bruveien 1 og 3, vedtatt 14.02.02 med plan ID 

1073. 

 Temaplaner 

Temaplaner som har relevans for planarbeidet er listet opp nedenfor. 

 Temaplan – støy  

Planområdet ligger utenfor støysonene (både rød- og gulsone) når det gjelder flyplass, jernbane og 

riksvei. 

 

Figur 2: Støy fra riksvei (svart skravur) og jernbane (rød polygon). Varslet planavgrensning er vist med blå linje. 
Kartgrunnlag: Bodø kommunes kartportal, bearbeidet av Norconsult.  

 Hovedveinett for sykkel 

I kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025 er Rønvikveien avsatt som sykkelrute.   



 

 

Oppdragsnr.: 5164347   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

Detaljregulering for Rønvikveien 71   |  Plan ID: 2016001 

 

 

n:\teknisk\plan\byplan\5a planer\4. reguleringsplaner\rønvikveien 71\offentlig ettersyn\planbeskrivelse.docx 2019-03-11  |  Side 28 av 53 
 

 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 

at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 

planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

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

• Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel (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 

Planområdet som er på ca. 8 daa ligger i bydelen Rønvik, sør for jernbanen og øst for 

Nordstrandveien.  

 

Figur 3: Planområdets beliggenhet. Varslet planavgrensning vist med blå linje. Kartgrunnlag: Bodø kommunes 
kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 

Planavgrensningen er utvidet til å også gjelde tilstøtende boligareal (gnr 31 bnr 686) som ligger 

innenfor frisiktsonen, ift. det som er varslet.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet og tilstøtende områder er bebygd, for det meste med boliger. Det er bygd 

dagligvarebutikk i planområdet. 

Foruten boliger er det også bygd barnehage, skole, restaurant og forretningsbygg (bademiljø/VVS) i 

omkringliggende områder. 

 Stedets karakter 

Tilstøtende områder består av variert typologi med boligbebyggelse fra eneboliger, rekkehus i to 

etasjer (pluss evt. loft) og lavblokk i tre og fire etasjer.  

Øvrig bebyggelse enn boligbebyggelse er ført opp med byggehøyde i to etasjer (pluss evt. loft).  

Bebyggelsen i nærområdet har for det meste tradisjonelt preg med saltak. 
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 Landskap og klima 

Terrenget i planområdet er forholdsvis flatt. Terrenget skrår noe ned mot nord, nordvest og nordøst.  

Landskapet i planområdet og i tilstøtende områder er forholdsvis tettbygd. 

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. 

 Kulturminner og kulturell verdi 

Det er ikke registrert verken kulturminner eller -miljø eller bevaringsverdig bygg i planområdet. Heller 

ikke i tilstøtende nærområder.  

 Naturverdier 

Uteareal til boligbebyggelsen vest i planområdet består stort sett av plen, noen busker og trær men en 

kjenner tikke til at det er registrert særskilte naturverdier i planområdet.  

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Planområdet er bebygd og er ikke brukt til rekreasjon. Planområdet har heller ingen rekreasjonsverdi. 

 Landbruk 

Planområdet er bebygd og har ingen landbruksverdi. 

 Trafikale forhold 

Eksisterende dagligvarebutikk har i dag atkomst, delvis fra Rønvikveien og delvis fra Elveveien. Inn- 

og utkjøringen fra Rønvikveien er ikke tydelig markert. Bilene kjører direkte inn fra og ut i Rønvikveien. 

Fra Elveveien er det en antydning av inn- og utkjøring. Varelevering foregår direkte fra Rønvikveien, 

med rygging ut i Rønvikveien. Eksisterende bolig vest i planområdet har bilatkomst delvis via 

Rønvikveien/Bruveien og delvis via Elveveien/Stormoveien. 

Mesteparten av utearealene til butikken er asfaltert og brukes til kundeparkering. I dag foregår 

kundeparkering på sørsiden og østsiden av butikken. På baksiden av butikken mot nord er det også 

etablert parkering til personalet. Atkomst til dette parkeringsarealet er lagt via Elveveien og videre 

Stormoveien. Eksisterende bolig vest i planområdet har garasje nord på tomta og opparbeidet 

biloppstillingsplass mot Bruveien og Rønvikveien.  

Alle veier som omgir utbyggingsområdet (jf. figur nedenfor) er kommunale veier.  
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Rønvikveien har en ÅDT på ca. 6900 på den aktuelle strekningen. Tallet (2017) er fra SVV ifm. 

utarbeiding av reguleringsplan for Nordstrandveien. Rønvikveien er påkoblet Nordstrandveien 

(fylkesvei) ca. 200 m vest for planområdet (jf. figur 3).  Det foreligger ingen ÅDT tall for verken 

Bruveien, Elveveien, Stormoveien eller Einmoveien. 

Rønvikveien har en bredde på ca. 7 m på den aktuelle strekningen og har fortau på begge sider. Både 

Bruveien, Elveveien, Stormoveien, Einmoveien og Skoleveien har en bredde på ca. 4 m – 5 m. Veiene 

har ikke fortau. Kleivaveien har en bredde på ca. 6 m og har fortau på vest/nordsiden.  

 

Figur 4: Oversikt over veier i området. Planområdet vist med blå ellipse. Kartgrunnlag: Bodø kommunes 
kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 

Fartsgrense i Rønvikveien, på den aktuelle strekningen er 40 km/t. Tilstøtende boligfelter ligger i 30-

sone. 

Nærmeste bussholdeplass ligger i Rønvikveien. 

Det er registret noen trafikkulykker i tilstøtende veier. Tre av ulykkestilfellene skjedde i tilknytning til 

krysset Rønvikveien/Kleivaveien, mens siste tilfellet skjedde i tilknytning til krysset 

Rønvikveien/Myrvollveien. I 1997 og i 2002 ble en fotgjenger som krysset Rønvikveien påkjørt (jf. blå 

sirkel i figur nedenfor). I begge tilfeller ble fotgjengeren lettere skadet. I 1999 ble en syklist påkjørt (jf. 

grønn sirkel i figur nedenfor). Syklisten ble lettere skadet. I 1999 skjedde det også en bilulykke (jf. 

oransje sirkel nedenfor) hvor en person ble lettere skadet. 
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Figur 5: Trafikkulykker. Blå sirkel: fotgjenger involvert, grønn sirkel: sykkelulykke, oransje sirkel: bilulykke. Kilde: 

Vegkart. 

 Barns interesser 

Planområdet er bebygd og er ikke brukt hverken som leke- eller uteoppholdsareal. 

Saltvern skole ligger ca. 500 m sørøst for planområdet og boligfeltene nord for Rønvikveien. Elever 

som bor i dette strøket og som går i Saltvern skole bruker Bruveien eller Elveveien og videre 

Skoleveien og evt. Kleivaveien for å komme seg til skolen.  

 Sosial infrastruktur 

Planområdet ligger ca. 15 minutters gåavstand fra Rønvik skole (som ligger nord for planområdet) og 

ca. 10 minutters gåavstand fra Saltvern skole (som ligger sørøst for planområdet).  

Det opplyses fra skolekontoret at planområdet sogner til Rønvik skole. Videre er det opplyst om at 

Rønvik skole har begrensinger for elevinntak på enkelte klassetrinn.  

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage ligger ca. 2 minutters gåavstand øst for planområdet og Vollen 

barnehage ligger ca. 8 minutters gåavstand fra planområdet. Det opplyses om at 

barnehagekapasiteten per dags dato er god. 

 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i planområdet er forholdsvis flatt og legger derfor til rette for universell utforming.  
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 Teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 

Det opplyses fra kommunen at det ikke fremgår av kommunale kart hvor eksisterende 

dagligvarebutikk er tilkoblet, men man antar den er påkoblet VA-nettet i Stormoveien. Eksisterende 

bolig antas å være påkoblet VA-nettet i Bruveien.  

 Energiforsyning 

Det er etablert trafo øst i planområdet. I tilknytning til trafoen er det etablert både lavspent- og 

høyspentkabler på bakken. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme med påfølgende tilknytningsplikt. 

 Grunnforhold 

Berggrunn i planområdet består, ifølge kartløsning fra NGU, av grus, sand og leire mens løsmassene 

består av marin strandavsetning.  

På grunn av den forholdsvis flate topografien er det liten fare for skred og ras i planområdet. Det er 

heller ingen kjente kvikkleireforekomster i planområdet. 

Planområdet er sjekket opp mot kommunens aktsomhetskart for forurenset grunn og en kjenner ikke 

til at planområdet er forurenset eller at det er potensiale for det. 

 Støy 

På grunn av høy ÅDT i Rønvikveien har Fylkesmannen anbefalt at trafikkstøy utredes ifm. 

planarbeidet.  

Som følge av dette er det foretatt støyutredning i forhold til veitrafikkstøy fra Rønvikveien.  

 Luftforurensning 

Planområdet er så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover akseptable 

grenseverdier. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Analyser og utredninger 

Det er utført trafikkanalyse og støyutredning ifm. planarbeidet. Et sammendrag av rapportene er 

gjengitt nedenfor. 

 Trafikkanalyse 

Valg av atkomstløsning 

Valgt løsning når det gjelder inn- og utkjøring og varelevering henger sammen med hvordan 

utbyggingsområdet tenkes disponert og bygd ut. Når det gjelder disponering av utbyggingsområdet 

står valget mellom å plassere bygget mot øst og parkering mot vest eller å plassere bygget mot vest 

og parkering mot øst. Ifm. planarbeidet ble begge alternativene vurdert og forslagstiller har valgt å gå 

videre med førstnevnte. Dette fordi å plassere bygget mot vest og parkering mot øst byr på en rekke 

utfordringer, bl.a. at: 

o Frisiktlinjen ved krysset Rønvikveien/Bruveien gjør at man mister en del butikkareal/salgsflate 

og bygget får en uhensiktsmessig utforming. 

o Butikken vil få færre parkeringsplasser på bakkenivå pga. at østre del av utbyggingsområdet 

er smalere. 

o Dette alternativet utløser krav til venstresvingefelt ved krysset Rønvikveien/Elveveien. Dette 

igjen innebærer at tomt med gnr 31 bnr 564 ikke lenger vil kunne kjøre ut Rønvikveien og 

videre vestover, men må kjøre en omvei. 

Med utgangspunkt i den valgte tomteløsningen ble det videre gjort en vurdering av alternativer til 

atkomstløsning. Med parkering plassert mot vest må atkomst til butikken legges enten via Rønvikveien 

(mot sørvest) eller Bruveien. At det blir etablert enda en atkomst direkte fra Rønvikveien er ikke 

ønskelig da flere avkjørsler er lite gunstig med tanke på trafikksikkerhet, spesielt med utgangspunkt i 

at det er mye avkjørsler langs Rønvikveien allerede. En har derfor valgt å anlegge atkomst til butikk 

via Bruveien. 

Når det gjelder boligdelen tenkes parkering løst under bakkenivå. De beregningene som er gjort ifm. 

trafikkutredningen viser at det allerede ved dagens trafikkmengde burde vært venstresvingefelt i 

krysset Rønvikveien/Elveveien. Blir trafikkmengden i dette krysset økt utløser dette krav om 

opparbeiding av et venstresvingefelt. Samtidig viser beregningene at estimert økning i trafikkmengde i 

tilknytning til butikken og boligdelen også utløser krav om et venstresvingefelt i krysset 

Rønvikveien/Bruveien. Det vurderes som lite hensiktsmessig å opparbeide venstresvingefelt i begge 

kryssene. En har derfor valgt å samle all trafikk inn og ut av utbyggingsområdet via Bruveien og heller 

forbedre dette krysset.   

Varelevering    

Med utgangspunkt i valgt planløsning er det prinsipielt to måter å løse varelevering på: 

o Å kjøre rundt, dvs. kjøre inn Bruveien fra Rønvikveien og ut Elveveien, eller motsatt vei. 

Dette prinsippet innebærer at en del parkeringsplasser på bakkenivå vil gå tapt. Ett av 

alternativene krever i tillegg enda mer veiareal ved krysset Rønvikveien/Bruveien.  
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o Det andre prinsippet innebærer å kjøre inn Elveveien fra Rønvikveien og å rygge ut i offentlig 

vei/kryss, noe som ikke er optimalt. Dersom forslagstiller likevel velger å gå videre med dette 

prinsippet må det gjennomføres avbøtende tiltak og disse må innarbeides i bestemmelsene. 

Trafikksikkerhet 

I dag er trafikksikkerhetssituasjonen rundt butikken lite tilfredsstillende. Spesielt parkeringen langs 

dagens butikk med direkte inn-/utkjøring fra Rønvikveien er uheldig og kan skape trafikkfarlige 

situasjoner for både gående/syklende og bilister langs Rønvikveien. Biler som skal ut fra butikken vil i 

dag bruke både fortau og evt. veibanen for å manøvrer seg ut til vegen igjen. I tillegg er det veldig 

mange krysningspunkter for gående og syklende når biler kjører inn for å parkere over en lang 

strekning. 

I fremtidig situasjon øker biltrafikken til planområdet, men det foreslås tiltak for å utbedre dagens 

kryssløsninger slik at avkjørsler samles på en god måte. Det vil gi en stor forbedring i 

trafikksikkerheten langs Rønvikveien. Langs Bruveien er det i dag veldig lite biltrafikk. Økningen i 

trafikk til ny avkjørsel for butikken og boligene vil gi økt ulykkesrisiko langs Bruveien, men ved å 

etablere fortau og en god og tydelig inn-/utkjøring til planområdet vil det være tiltak som kompenserer 

for den økte risikoen. Det ønskes også å legge til rette for en god gangforbindelse langs fronten av 

butikken som knytter seg til dagens fotgjengerfelt over Rønvikveien ved Skoleveien.   

Dersom varelevering er tenkt utført på nordøstsiden av nytt bygg vil det bli behov for noe manøvrering 

i veiarealet for å komme seg inn og ut av varemottaket. Slike bevegelser øker risikoen for uønskede 

hendelser. Det er derfor viktig at varemottaket og området rundt utformes oversiktlig for å gi best mulig 

sikt for alle trafikantgrupper og trafikksikkerhet er en viktig premiss i detaljeringen i det videre arbeidet. 

Det må etableres gode rutiner for sjåfører og de ansatte for å sørge for at vareleveringen kan skje på 

en så sikker måte som mulig. Vareleveringen bør foregå på tidspunkter der dette medfører minst mulig 

ulempe for trafikken. 

Konklusjon varelevering 

Med utgangspunkt i at planforslaget i hovedsak legger til rette for utvidelse av dagligvarebutikk er det 

nødvendig med tilstrekkelig parkering på bakkenivå. Forslagstiller velger derfor ikke å gå videre med 

første alternativet (første kulepunkt under «Varelevering»). Dette alternativet krever enda mer veiareal 

ved krysset Rønvikveien/Bruveien, noe som ikke er ønskelig. Som avbøtende tiltak foreslås det tatt 

inn i bestemmelsene at det skal utarbeides leveringsinstruks som skal godkjennes av kommunen. 

Leveringsinstruksen skal si noe om tidspunktet for levering og evt. andre avbøtende tiltak, herunder 

behov for hjelpemann, jf. § 2.10.  

 Støyutredning 

Retningslinjen T-1442/2012 angir grenseverdier for utendørs støynivå og for to støysoner: rød og gul. 

Rød: angir et område som ikke er egnet til støyfølsom bruksformål, og etablering av ny bebyggelse 

med støyfølsom bruksformål skal unngås. Gul: vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom 

bruksformål kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 

støyforhold. For øvrige områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn 

til støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

I tabellen nedenfor fremgår veitrafikktall med framtidig utbyggingssituasjon som er benyttet i 

beregningene. Støybidrag fra øvrige veier anses som neglisjerbart. 

Vei ÅDT Andel tunge kjøretøy Hastighet 

Rønvikveien 6500 5 40 

Bruveien 870 5 30 

Elveveien 350 5 30 
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Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene, i dette tilfellet gjelder dette først og fremst ÅDT 

tall for Bruveien og Elveveien samt andel tungtrafikk. Imidlertid skal det relativt store feil i 

trafikkmengdene til for å gi utslag på beregnede støyverdier. For eksempel gir en fordobling/halvering 

en endring på +/- 3 dB av ekvivalent støynivå. 

I beregningene er det benyttet ÅDT tall på 6500 (i stedet for 6900, siste tall fra Statens vegvesen). 

Forskjellen i støynivå mellom 6500 og 6900 ÅDT er svært begrenset men kan få noe konsekvens for 

skjermhøyden. Høyde og løsning for skjerming skal derfor dokumenteres ifm. rammesøknaden. 

Med utgangspunkt i fremtidig trafikktall gitt i tabell ovenfor er det foretatt beregninger med støy fra 

veitrafikk på uteoppholdsarealer og fasader. Beregningene viser at deler av takterrassen og fasader 

mot Rønvikveien vil havne i gul støysone.  

For å oppnå tilfredsstillende støynivå på takterrasse og private balkonger vil det være behov for lokale 

støyskjermer med 1,2 - 1,5 meter høyde. 

Alle leiligheter vil kunne få tilfredsstillende støynivå ved private balkonger og tilgang til en stille side 

med tett rekkverk ved støyutsatte balkonger. 

Når det gjelder støynivå ved fasader viser beregninger at det vil være flere enn ti tellende 

støyhendelser på natt for fasader hvor maksimalt støynivå L5AF > 76 dB. Det anbefales derfor å 

plassere soverom vendt bort fra Rønvikveien, eller alternativt at vindu plasseres bak skjermet balkong. 

Beregnede støynivåer ved fasader mot Rønvikveien er av en slik størrelsesorden at det vil bli behov 

for å stille krav til lydisolasjon for vinduer til støyfølsomme rom. Detaljkrav til vinduene må vurderes i 

en senere prosjektfase med grunnlag i planløsninger og arealer for vinduer. For vinduer som vender 

mot mindre støyutsatte fasader vil det være tilstrekkelig med standard vinduer som oppfyller kravet til 

lydisolasjon under antakelsen om at det minimum benyttes vanlig to-trelags isolerrute som typisk 

holder Rw+Ctr ≥ 28 dB. 

Avbøtende tiltak 

På bakgrunn av funn fra støyutredningen foreslås følgende punkter tatt inn i bestemmelse: 

o For å oppfylle støykravene kan balkonger glasses inn. 

o Minimum halvparten av støyfølsomme rom i hver leilighet skal ha luftemulighet mot stille side 

eller innglasset balkong. 

o For å ivareta hensynet til støy når det gjelder felles leke- og uteoppholdsareal skal det 

etableres tett rekkverk rundt takterrassen mot Rønvikveien og Bruveien. Høyde og løsning for 

dette må dokumenteres ifm. rammesøknaden. 

o For å ivareta hensynet til støy når det gjelder private balkonger skal det etableres tett rekkverk 

ved støyutsatte balkonger. Høyde og løsning for dette må dokumenteres ifm. 

rammesøknaden. 

 Planlagt arealbruk 

Det vil i planområdet bli lagt til rette for kombinert formål bolig/forretning med tilhørende leke- og 

uteoppholdsareal og parkeringsplasser (på og under bakken). Tilstøtende veier tas med og det 

reguleres inn fortau på begge sider av Rønvikveien og vestsiden av Elveveien samt langs utvidelsen 

av Bruveien frem til den nye avkjørselen. Videre er det regulert inn venstresvingefelt ved krysset 

Rønvikveien/Bruveien. Deler av eksisterende boligtomt mot øst (gnr 31 bnr 686) som ligger innenfor 

frisiktsonen er også tatt med.  
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I henhold til PBLs §§ 12-5 og 12-6 er planområdet planlagt regulert til: 

o Bebyggelse og anlegg 

- Kombinert formål bolig/forretning 

- Boligbebyggelse 

- Renovasjonsanlegg 

 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjørevei 

- Fortau 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg 

- Parkeringshus/-anlegg (under bakken) 

 

o Sikringssoner 

- Frisikt 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Den nye bebyggelsen tenkes plassert på østsiden av planområdet med varemottak mot øst. 

Byggegrense er vist på plankartet. Der byggegrensen ikke er vist faller denne sammen med 

formålsgrensen. 

 

Figur 6: Situasjonsplan. Utarbeidet av Norconsult. 

I byggets første etasje tenkes det etablert dagligvareforretning og overbygget parkering (vestre del). 

Boligene tenkes etablert i 3 enkeltstående bygningsdeler på inntil tre etasjer over 

dagligvareforretningen og overbygget parkering.   
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Figur 7: Perspektiver. Øverst: sett fra nordøst. Nederst: sett fra sørvest. Utarbeidet av Norconsult. 
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Planlagt bebyggelse tenkes ført opp i fire etasjer eller inntil 16 m fra gjennomsnittlig planert terreng.  

Ved varsel om planoppstart ble det opplyst om at den nye bebyggelsen tenkes ført opp i inntil 15 m, 

men denne høyden foreslås økt med én meter for å sikre at både dagligvarebutikken og boligene vil få 

tilstrekkelig etasjehøyde.  

Maks utnyttingsgrad tenkes satt til %-BYA = 100 %. Maks bruksareal når det gjelder forretningsdelen 

er begrenset til 1500 m2, inkludert varemottak.  

Planlagte leiligheter vil variere i størrelse fra ca. 35 m2 til 100 m2 og vil kunne være attraktive for både 

førstegangskjøpere, barnefamilier og seniorer. Det tenkes etablert inntil 42 boenheter i planområdet. 

Bebyggelsen vil få god arkitektonisk utforming med et moderne formspråk som gjenspeiler sin tid. 

 Uteoppholdsareal 

Planområdet ligger i det som er definert som «sone B» i kommuneplanens arealdel. For denne sonen 

er det, for boligenheter under 50 m2, krav om min. 15 m2 leke- og uteoppholdsareal per boenhet 

hvorav minst 10 m2 skal inngå i felles uteoppholdsareal. For boligenheter over 50 m2 er det krav om 

min. 30 m2 leke- og uteoppholdsareal per boenhet hvorav minst 25 m2 skal inngå i fellesareal.  

Planforslaget slik det foreligger nå omfatter 6 leiligheter under 50 m2 og 36 leiligheter over 50 m2 og 

utløser dermed krav om felles uteoppholdsareal på 60 m2 + 900 m2 = 960 m2. 

Felles leke- og uteoppholdsareal vil i sin helhet bli etablert på takterrasse. Utbyggingsområdet omgis 

av veier. Det vurderes derfor som lite hensiktsmessig å anlegge leke- og uteoppholdsareal på 

bakkenivå med tanke på trafikksikkerhet og støy. Det vil likevel bli opparbeidet kvalitativt gode leke- og 

uteoppholdsareal i planområdet. 

Det kan opparbeides felles leke- og uteoppholdsareal på til sammen ca. 1000 m2 på takterrasse over 

dagligvarebutikken. Leke- og uteoppholdsarealene tenkes utformet slik at de inspirerer til lek, men vil 

også være fleksible i bruk. Lekeplassene vil primært utformet med tanke på mindre barn, da disse har 

størst behov for lekeplass nær hjemmet. Det vil bli satt opp levegger mot vind, og rekkverk der det er 

behov for det. Leke- og uteoppholdsarealene vil også bli skjermet mot støy, jf. kap. 5.1.2. 

Alle leiligheter i planområdet planlegges med egen privat balkong/terrasse på min. 5 m2.   

Det vises videre til at Saltvern skole ligger bare ca. 500 m unna. Fra planområdet kan skolegården 

som er tilrettelagt for ulike ballspill, klatrestativ, sklie, sandkasse, husker mm. nås via Skoleveien eller 

Kleivaveien som har fortau på sørsiden (mot skolen). Symrehaugen som er tilrettelagt med benker, 

lysthus og lekeapparater ligger kun ca. 350 m unna og kan også nås via Skoleveien eller Kleivaveien. 

 Behov for areal til samferdselsanlegg 

Nedenfor fremgår oversikt over private tomter som vil bli berørt av utbygging av samferdselsanlegg.  
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Figur 8: Arealbehov. Rød, stiplet linje: eiendomsgrense. Blå skravur: private arealer som vil bli berørt av planlagt 
veiutbygging.  

 Sol/skygge 

Illustrasjonene nedenfor viser hvordan skyggevirkningene av planforslaget blir i juni og september. 
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01. sept. kl. 12 
 

 
23. juni kl. 12 
 

 
01. sept. kl. 15 

 
23. juni kl. 15 

 
01. sept. kl. 17 

 
23. juni kl. 18 

Figur 9: Sol- og skyggeillustrasjoner. Utarbeidet av Norconsult. 
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Planlagt bebyggelse vil kaste skygge på deler av tomta til nabobebyggelsen mot nord deler av 

formiddagen, stort sett hele året, men tomtene vil få sol ettermiddag og kveld.  

Planlagt bebyggelse vil også kaste noe skygge på bolig mot øst på ettermiddagen og kveld når sola 

står på sitt laveste men pga. at tomtene med tilhørende hage/uteoppholdsareal vender mot sør 

vurderes skyggevirkningene å være relativt små. 

Solforholdene vil variere avhengig av plassering av bygningskroppene, men solforholdene generelt 

anses å være tilfredsstillende. 

Av de planlagte felles leke- og uteoppholdsarealene vil det som planlegges lengst vest som vil være 

mest solrikt. Derfor ønskes dette arealet sikret til felles leke- og uteoppholdsareal i planforslaget, i 

tillegg til de arealene mellom bygningskroppene som også kan brukes til leke- og uteoppholdsareal.   

 Parkering 

Bil- og sykkelparkering vil bli opparbeidet i henhold til de til enhver tid gjeldende 

parkeringsbestemmelser for Bodø kommune. 

Bil- og sykkelparkering for bolig tenkes løst i parkeringsanlegg under bakken mens bil- og 

sykkelparkering for dagligvareforretningen tenkes løst først og fremst på bakkenivå men også delvis 

under bakken.  

Med utgangspunkt i gjeldende krav utløser planforslaget slik det foreligger nå krav om ca. 47 plasser 

(boligdel) og mellom ca. min. 21 plasser – ca. maks 42 plasser (forretningsdel), samt ca. 107 

sykkelparkeringsplasser (boligdel: ca. 84 plasser, dagligvarebutikk: ca. 21 plasser). Dette kravet kan i 

sin helhet løses i planområdet.  

 Trafikkløsning 

Planområdet vil få én felles avkjørsel fra Bruveien. Kryssene Rønvikveien/Bruveien og 

Rønvikveien/Elveveien vil bli utbedret og det vil bli anlagt venstresvingefelt i tiknytning til krysset 

Rønvikveien/Bruveien.  

Det vil bli anlagt bedre fortau på begge sider av Rønvikveien og vestsiden av Elveveien samt langs 

utvidelsen av Bruveien frem til den nye avkjørselen. Det vil også bli anlagt oppmerket fotgjengerfelt 

over Bruveien og Elveveien i tillegg til eksisterende fotgjengerfelt i tilknytning til kryssene 

Rønvikveien/Myrvollveien, Rønvikveien/Skoleveien og Rønvikveien/Kleivaveien. Videre vil det bli lagt 

til rette for gangforbindelse langs fronten av butikken som knytter gangtrafikk fra sør og nord. 

Varemottaket tenkes anlagt på østenden av den nye bebyggelsen og varelevering vil foregå i 

nordøstre del av utbyggingsområdet. Det er lagt til rette for at store varebiler (med lengde inntil 17,5 

m) skal kunne levere varer til den planlagte butikken. Varebil vil kjøre inn fra Rønvikveien og videre via 

Elveveien og Stormoveien for så å rygge inn og parkere langs nordøstsiden av det nye bygget. 

Varebilen vil videre rygge ut Einmoveien for så å kjøre ut i Rønvikveien.  

Valg av plassering av varemottaket som er lagt til grunn for kjøremønsteret ifm. vareleveringen (jf. 

beskrivelsen ovenfor og figurene nedenfor) er gjort på bakgrunn av terrengforholdene som tilsier at det 

mest gunstige er å plassere varebilen mot nordøst med rampe mot øst (og førerhuset mot vest). Med 

denne løsningen er også sannsynligheten for å få tak i en hjelpemann dersom det vil være behov for 

det, større da rygging vil foregå etter levering av varer. 
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Figur 10: Sporing varelevering (stor varebil med lengde inntil 17,5 m). Øverst: innkjøring. Nederst: utkjøring. 
Utarbeidet av Norconsult. 
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Planlagt utbygging vil ikke endre dagens situasjon når det gjelder snøbrøyting. Planforslaget legger 

ikke til rette for tiltak som vil gjøre snøbrøyting vanskeligere. Snarere motsatt, planforslaget legger til 

rette for utbedring av veier og kryss. 

 Kollektivtrafikk 

Nærmeste bussholdeplass ligger i rimelig gåavstand (ca. 360 m) fra planområdet. Planlagt utbygging 

vil derfor kunne føre til økning i bruken av kollektivtrafikk, noe som anses som positivt. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

 Vann og avløp 

Det opplyses fra kommunen at VA-nettet i Bruveien har god kapasitet. Planlagt bygg vil kunne kobles 

på dette VA-nettet.  

Det vil bli utarbeidet detaljert plan for VA-anleggene i forbindelse med søknad om 

igangsettingstillatelse, som skal godkjennes av Byteknikk, jf. bestemmelsenes § 5.2. 

 Energiforsyning  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og planlegges knyttet til 

fjernvarmeanlegget. 

Evt. behov for trafo vil bli løst i bygget og vil bli avklart med Nordlandsnett.  

 Plan for avfallshåndtering 

Husholdningsavfall og avfall fra dagligvarebutikken tenkes løst i undergrounds anlegg mot 

Stormoveien. Dette er avklart med IRIS.  

Plassering av avfallsanlegg fremgår av plankartet. Eksakt plassering av utstyr for avfallshåndtering 

skal ved søknad om rammetillatelse vises i situasjonsplanen. 

Når det gjelder håndtering av byggavfall gjelder krav i byggeteknisk forskrift (TEK) og tilsvarende 

bestemmelser i kommunedelplanen.  

 Planlagte offentlige anlegg 

For (fylkesvei) pågår det et planarbeid i regi av Statens vegvesen for å legge til rette for separate 

løsninger for gående og syklende og for prioritering av kollektivtrafikken. 

Videre har Bodø kommune planer om å se nærmere på og utbedre Rønvikveien.  

 Kulturminner 

Planlagt utbygging vil ikke få innvirkninger på kulturminner.  



 

 

Oppdragsnr.: 5164347   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

Detaljregulering for Rønvikveien 71   |  Plan ID: 2016001 

 

 

n:\teknisk\plan\byplan\5a planer\4. reguleringsplaner\rønvikveien 71\offentlig ettersyn\planbeskrivelse.docx 2019-03-11  |  Side 45 av 53 
 

 Sosial infrastruktur 

Planområdet sogner til Rønvik skole. Det opplyses om at Rønvik skole har begrensinger for elevinntak 

på enkelte klassetrinn. Derfor er det i bestemmelsene satt krav om at skolekapasitet skal 

dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.  

Når det gjelder barnehageplass er det per dags dato god kapasitet i Rønvikområdet. 

 Universell utforming 

Krav fastsatt i Byggteknisk forskrift (TEK) skal gjelde for uteområder og atkomst til og i nybygg. 

 Miljøoppfølging 

Planprosessen har ikke avdekket behov for miljøoppfølging. 

 Grunnforhold 

Løsmassene i planområdet består av marin strandavsetning. Det opplyses fra NVE at det normalt ikke 

er ved strandavsetninger at man finner de store leirområdene, men det kan ligge hav- og 

fjordavsetninger under som kan inneholde marin leire.  

Mesteparten av planområdet er i dag bebygd. Det er likevel tatt inn i bestemmelsene at 

dokumentasjon på grunnforhold skal foreligge før utbygging. 

I forbindelse med realisering av planforslaget vil det sannsynligvis bli tatt ut masser på mer enn 150 

m3 faste masser. Planforslaget vil derfor kunne bli omfattet av § 1.9.2 i kommuneplanens arealdel.  

Det er tatt inn i bestemmelsene at håndtering av masser i planområdet skal være i henhold til de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser for Bodø kommune. 

 Vindforhold 

Planområdet er ikke mer vindutsatt enn resten av Bodø by. En kjenner ikke til at det foreligger forhold 

som krever oppfølging eller spesielle tiltak. 

 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x Løsmassene i planområdet består 
av marin strandavsetning. Det kan 
imidlertid ligge hav- og 
fjordavsetninger under som kan 
inneholde marin leire. Derfor er det 
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tatt inn i bestemmelsene at det 
skal foreligge dokumentasjon på 
grunnforhold før utbygging. 

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 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 x  

• 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   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 

felt fra kraftlinjer? 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5164347   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

Detaljregulering for Rønvikveien 71   |  Plan ID: 2016001 

 

 

n:\teknisk\plan\byplan\5a planer\4. reguleringsplaner\rønvikveien 71\offentlig ettersyn\planbeskrivelse.docx 2019-03-11  |  Side 47 av 53 
 

• 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)? 

 Dokumenteres ved søknad om 
igangsettingstillatelse. 

• Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil? 

x  

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)   

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

x  

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  
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 

tiltak i forbindelse med dette planarbeidet annet enn at dokumentasjon på grunnforhold skal foreligge 

før utbygging. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

o Situasjonsplan 

o Perspektiver 

o Kommunaltekniske anlegg og VA-anlegg 

o Støy 

o Skolekapasitet 

o Grunnforhold  

o Leke- og uteoppholdsareal og parkering 

o Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen 

o Tilknytning til fjernvarme 

 

• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

x  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel på følgende punkter: 

o Arealformål 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til forretning på østre del og boligformål på vestre 

del. Planforslaget åpner for kombinert arealformål bolig/forretning på hele planområdet. Det er i dag 

allerede etablert dagligvarebutikk i planområdet, og omkringliggende områder består hovedsakelig av 

boliger. Det at planforslaget åpner for både bolig- og forretningsformål i hele planområdet vurderes 

isolert sett ikke å ha vesentlige innvirkninger for området arealformålsmessig. 

o Utnyttingsgrad og byggehøyde 

Planforslaget åpner for utnyttingsgrad og byggehøyde lik henholdsvis %-BYA = 100% og inntil 16 m 

over gjennomsnittlig planert terreng ift. det som åpnes for i kommuneplanens arealdel, dvs. 

henholdsvis 35 % mot vest og 40 % mot øst, og inntil 8 m (gesims)/11 m (møne). 

Selv om utnyttingsgraden og byggehøyden er økt er krav til parkering og nødvendige areal til felles 

leke- og uteoppholdsareal vil bli løst på egen tomt.  

Når det gjelder innvirkning av den foreslåtte økningen i utnyttingsgrad og byggehøyde på stedets 

karakter og på trafikksituasjonen vises det til henholdsvis kap. 6.2 nedenfor samt kap. 5.1.1 og 5.8 

ovenfor.   

o Krav om at minst halvparten av felles uteoppholdsareal skal anlegges på terreng (jf. sone B) 

Utbyggingsområdet omgis av veier. Det vurderes derfor som lite hensiktsmessig å anlegge leke- og 

uteoppholdsareal på bakkenivå med tanke på trafikksikkerhet og støy. Felles leke- og 

uteoppholdsareal vil følgelig bli etablert på takterrasse i sin helhet. Det vil likevel bli opparbeidet 

kvalitativt gode leke- og uteoppholdsareal i planområdet. 

På det tidspunktet planarbeidet ble startet opp i 2015 lå planområdet i sone C hvor det ikke var krav 

om opparbeidelse av leke- og uteoppholdsareal på terreng. En har siden 2015 jobbet med å utvikle 

utbyggingskonseptet og med forannevnte som utgangspunkt og premiss. Noe kommunen var klar 

over. Planleveransen ble sendt inn like etter at ny kommuneplan ble vedtatt.  

 Stedets karakter 

Det nye bygget vil tilføre kontrast til eksisterende småhusbebyggelse i umiddelbar nærhet. Veiaksen 

fra Snippen til Vollen har imidlertid de senere årene blitt fortettet med flere boligprosjekter i tre og fire 

etasjer. Dette gjelder Rønvikveien 32-38, Østensenveien 1-9, Bruveien 1 og Einmoveien 25, se figur 

nedenfor. 

Med utgangspunkt i dette vurderes ikke planlagt utbygging å endre områdets karakter drastisk. 

Bebyggelsen foreslås inndelt i 3 volumer fra og med 2. etasje. Dette både for å bryte opp 

bebyggelsen, samt åpne for dagsol inn til eksisterende bebyggelse på nordsiden av planområdet. Det 

planlegges ikke sammenhengende bebyggelse over dagligvarebutikken. 

Intensjon om å legge til rette for åpninger og siktlinjer mellom bygningskroppene er sikret i 

bestemmelsene, jf. § 3.1.2. 
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Figur 11: Stedets karakter. Lavblokker vist med gul sirkel og ellipse. Fra vest til øst: Rønvikveien 32-38, 
Østensenveien 1-9, Bruveien 1 og Einmoveien 25. Planområdet vist med hvit ellipse. Kartgrunnlag: Bodø 
kommunes kartportal. Bearbeidet av Norconsult. 

 Natur- og kulturverdier 

 Naturverdier 

Det er ikke registrert hverken verdifulle naturtyper eller artsforekomster 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. 

 Kulturverdier 

Planlagt utbygging vil ikke komme i konflikt med hverken kulturminner eller -miljø 

 Trafikale forhold 

Totalt sett vurderes planforslaget å gi en bedring i trafikksikkerheten dersom foreslåtte avbøtende 

tiltak gjennomføres, sett i forhold til dagens situasjon hvor området er «utflytende» og de ulike 

trafikantgruppene beveger seg om hverandre med mange potensielle muligheter for uønskede 

hendelser. 
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 Teknisk infrastruktur 

Tilknytning til vann- og avløpsnett samt fjernvarmenett-/El-nett vurderes ikke å være problematisk. 

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planlagt utbygging innebærer ikke nedbygging av rekreasjonsområder/uteområder, men vil derimot 
kunne føre til at eksisterende friluftsområder og offentlig tilgjengelige lekeplasser blir mer brukt. Noe 
som anses positivt. 

 Bomiljø/bokvalitet 

Hver boenhet i planområdet vil få tilgang til privat uteoppholdsareal i form av terrasse eller balkong. I 

tillegg planlegges det felles leke- og uteoppholdsareal som gir gode muligheter for lek og fellesskap. 

Lett tilgjengelighet til felles leke- og uteoppholdsareal og innsyn fra boligene vil være med på å øke 

trygghetsfølelsen. 

Solforholdene vil variere avhengig av plassering av bygningskroppene/leilighetene, men solforholdene 

generelt anses å være tilfredsstillende.  

 Barns interesser 

Det vil bli opparbeidet kvalitativt gode felles leke- og uteoppholdsareal i tilknytning til planlagt 

utbygging. Den delen av takterrassen som er mest solrikt sikres til felles leke- og uteoppholdsareal. 

For øvrig ligger Symrahaugen og lekeareal i tilknytning til skole og barnehage i gangavstand fra 

planområdet. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging vil kunne medføre behov for økt skolekapasitet, da Rønvik skole som planområdet 

sogner til har begrensinger for elevinntak på enkelte klassetrinn. Det er tatt med en 

rekkefølgebestemmelse som avpasser utbyggingen ift. skolekapasiteten i området. 

 Universell tilgjengelighet 

Bygget med tilhørende uteareal og atkomst vil bli utformet iht. kravene i Byggteknisk forskrift (TEK). 

 ROS 

Dokumentasjon på grunnforhold skal foreligge før utbygging kan igangsettes. 
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 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Planlagt utbygging vil kunne medføre økte inntekter for Bodø kommune i form av skatter og avgifter. 

 Interessemotsetninger 

Naboene har uttrykt bekymring først og fremst ift. trafikkforhold og støy samt byggehøyde og 

utnyttingsgrad. Disse temaene er vurdert og gjort rede for ovenfor. Det vises til oppsummering av 

trafikkutredning i kap. 5.1.1. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor og ved gjennomføring av avbøtende tiltak som er 

foreslått vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten grad medføre negative konsekvenser for 

miljø og samfunn. 
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 Avsluttende kommentar 

Hovedhensikten med planarbeidet er først og fremst å legge til rette for utvidelse av eksisterende 

dagligvarebutikk som har blitt en integrert del av Rønvikområdet. Planforslaget legger opp til en 

opprydding i dagens trafikksikkerhetssituasjon rundt dagligvarebutikken som ikke er tilfredsstillende.  

Planlagt bebyggelse vil bli gitt en god utforming med høy arkitektonisk kvalitet og god materialbruk. 

Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter i Bodø 

kommune.  


