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Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til 
detaljregulering for Lillevollen 1, Rønvik 

 
Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, 
behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:  
 
VEDTAK  
 
Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering for Lillevollen 1, Rønvik, ut til offentlig 
ettersyn og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med plan id 2018017, datert 
16.07.2019, tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.07.2019 og planbeskrivelse sist datert 
04.06.2019. 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10. 
 
 

Sammendrag 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny bebyggelse som ivaretar hensynet til 
eksisterende vernede bygninger på eiendommen. Det foreslås inntil 10 nye boenheter i tomanns- 
og/eller tremannsboliger i sørvestligelige del av eiendommen med atkomst fra Lillevollen. Disse 
skal i form og volum tilpasses den vernede bebyggelsen. I tillegg foreslås 5 stedstilpassede 
rekkehus med atkomst fra Stordalsveien i østlige øvre del av eiendommen. 
 
Planområdet ligger øverst på Vollen i Rønvik, og er bebygd av boliger og uthus som tidligere var 
knyttet til et gårdsanlegg, og som er vernet i kommuneplanens arealdel. 
 
Forslagsstiller er Byggpartner AS og plankonsulent er Blink Hus arkitekter AS. 
 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for 
byutviklingen. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på 
forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte 
31.10.2018.  
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 



Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Byggpartner AS ved Robert Hansen har tatt initiativ til detaljreguleringsplan for eiendommene gnr. 
30, br.nr. 473 og 531 i Rønvik. Eiendommene ligger øverst på Vollen, opp mot åsen, jfr. kart under. 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ny bebyggelse som ivaretar hensynet til 
eksisterende vernede bygninger. Det foreslås inntil 10 nye boenheter i tomanns- og/eller 
tremannsboliger i sørvestlige del av eiendommen med atkomst fra Lillevollen. Disse skal i form og 
volum tilpasses den vernede bebyggelsen. I tillegg foreslås 5 stedstilpassede rekkehus med 
atkomst fra Stordalsveien i østlige øvre del av eiendommen. Plankonsulent er Blink Hus arkitekter 
AS.  
 

 
 
Planstatus 
Området omfattes ikke av reguleringsplan. 
Det stilles derfor krav om 
detaljreguleringsplan. 
 
Rammene er gitt i kommuneplanens 
arealdel 2018 – 2030. Arealformålet er 
boligbebyggelse, tillatt utnyttingsgrad er 35 
% BYA og største byggehøyde 8 meter 
(mønehøyde 11 meter). Tillatt bebyggelse 
er eneboliger med utleiedel/ 
sekundærleilighet.  
 
Eksisterende bebyggelse på eiendommen 
skal vernes, med unntak av nyere uthus. 
 

 



Planforslaget 
Forslaget til reguleringsplan er et resultat av en dialog mellom utbygger og hans konsulent og 
Bodø kommune, Byplan. De forhold som har vært særlig vektlagt er rammene i kommuneplanens 
arealdel, forholdet til verneverdig bebyggelse og tilpasning til terrenget.  
 
Foreslått ny bebyggelse på flaten, med atkomst fra Lillevollen, er lagt sørvest på tomta med et 
grøntareal som buffer mot vernet bebyggelse. Den nye bebyggelsen er organisert som et tun, og 
skal ha et formspråk som er tilpasset det eksisterende gårdsanlegget. Grøntarealet skal ha 
karakter av en felles «hage» med tilrettelegging for uteopphold og lek. 
 
I tillegg foreslås fem hus øverst på tomta, som er kjedet sammen, med atkomst fra Stordalsveien. 
På grunn av det bratte terrenget må disse tilpasses og skreddersys til situasjonen. Det er vist et 
eget fellesareal for disse helt i sør. 
 
Hele flata omfattes av hensynssone for bevaring med tilhørende bestemmelser både for den 
verneverdige bebyggelsen og ny bebyggelse.  
 
Grønnstruktur er et arealformål som er viktig for planen. Skogen skal danne fondvegg for 
bebyggelsen sett fra Lillevollen. Skogen skal knytte ny og gammel bebyggelse på flaten sammen. 
Skogen skal dempe forstyrrende visuell påvirkning fra kjedehusene – sett fra Lillevollen. Skogen 
skal fortsette å hindre skrenten fra utrasing og utglidninger. 
 
Under er vist forslaget til plankart og situasjonsplan, samt illustrasjoner. Forøvrig vises det til 
planbeskrivelsen. 
 

  
Forslag til plankart         Forslag til situasjonsplan 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



Økonomiske konsekvenser for kommunen  
Gjennomføring av utbyggingen vil ikke medføre utgifter for Bodø kommune. Dersom utbyggingen 
berører gategrunn må utbygger bekoste istandsetting. Tilkobling til vann og avløp bekostes også 
av utbygger. Det er varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og 
Bodø kommune.  
 
Planprosessen  
Det har vært flere avklaringsmøter mellom forslagsstiller og Byplan, som det foreligger referater 
fra. Oppstartmøte var 31.10.2018. Oppstart av planarbeidet ble varslet 21.11.2018 med brev og 
annonse, samt utlegging på Bodø kommunes hjemmesider. Frist for innspill var satt til 22. 
desember.  
 
Det er kommet innspill fra Sametinget, Nordland fylkeskommune, samt naboer. Disse er referert 
og kommentert i vedlegg til planbeskrivelsen. Fylkeskommunen tar opp forholdet til vern, der de 
er skeptiske til bebyggelsen mot Stordalsveien. Naboene er kritiske til økt trafikk i Stordalsveien, 
mulighet for redusert utsikt og privat avløpsledning som går over planområdet samt forholdet til 
vernet bebyggelse. Plankonsulent har senket høyden på rekkehusene, og maksimumshøyden er 
kotesatt i reguleringsbestemmelsene. 
 

Vurderinger 
 
Problemanalyse 
De spesielle problemstillingene som ble drøftet i oppstartmøtet var følgende: 
 
 Forholdet til den vernede bebyggelsen, avstand, plassering og utforming/typologi  
 Inngrep i terrenget og vern av vegetasjon  
 Virkning av ny bebyggelse, nært/avstand  
 Stabilitet (notat med vurdering foreligger)  
 Løsning av uteoppholdsareal, særlig rekkehus inntil Stordalsveien (universell utforming)  
 Trafikkavvikling og sikkerhet 
 
Vurderinger 
 
Forhold til vernet bebyggelse, terrenginngrep og virkning 
Planforslaget har som intensjon å balansere forholdet mellom vern og utvikling. Det gamle 
gårdsanlegget er en viktig formidler av historien til Vollen, og har dessuten vesentlige miljømessige 
og arkitektoniske kvaliteter. Samtidig er området meget attraktivt som boligområde, ikke minst for 
barnefamilier.  
 
For at utbyggingen skal bli vellykket er det meget viktig at rekkehusene løses på en god måte, både 
i utforming og tilpasning til terrenget. Det er dessuten avgjørende at inngrepene ved utbyggingen 
blir skånsomme.  Reguleringsbestemmelsene stiller krav til dette. Organisering av utbyggingen på 
flata i en tunløsning vurderes som et godt grep. 
 
Bevaring av vegetasjonen i de områdene som ikke berøres av utbygging er også meget viktig, jfr. 
bestemmelsene til reguleringsformålet grønnstruktur. 
 
 



Stabilitet 
Det foreligger en rapport fra Talus AS, rådgivende ingeniører i geoteknikk og ingeniørgeologi. 
Denne konkluderer med at sikkerheten er tilfredsstillende. Det anbefales at prosjektering av 
grunnarbeidet må utføres av foretak med geoteknisk kompetanse. Dette er tatt med som krav i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Uteoppholdsareal 
Felles uteoppholdsarealer vil kunne bli vesentlig større enn kravet. For rekkehusene i øvre del vil 
det kreve en del bearbeiding av terrenget for å få et godt felles uteareal direkte knytte til disse.  
 
Trafikkløsning og sikkerhet 
Det foreligger et notat om trafikkforhold utarbeidet av Rambøll. Forslaget til reguleringsplan er 
basert på at fem rekkehus får atkomst fra Stordalsveien, med direkteavkjørsel til hvert enkelt. De 
øvrige ca. ti boligenhetene får en samlet avkjørsel fra Lillevollen.  
 
Stordalsveien er smal, med ned mot 4 meter asfaltert kjørebane. Dette er imidlertid ikke smalere 
enn at det ligger innenfor kravet i vegnormalene (Håndbok N100) til boliggater/boligveger med lav 
trafikkbelastning (3,5 – 4,5 meter). Det er gjort krysstelling ved krysset Årlokkveien, hvor gata 
starter. Basert på tellingen anslås ÅDT til ca. 230 kjøretøy, som er noe høyere enn estimat basert 
på antall boliger langs gata. Likevel er dette en lav trafikkmengde. Fem nye boenheter vil gi en 
liten økning i trafikkmengden, men vil ha minimal betydning for trafikksituasjonen.  Det er ikke 
foreslått spesielle tiltak i planen.  
 
Når det gjelder avkjørselen fra Lillevollen, så vil den bli liggende ved parkeringsplass tilknyttet 
barnehage på motsatt side av vegen, med parkering 90 grader på vegen. Situasjonen er meget 
oversiktlig og trafikkmengden er lav. Det er ikke foreslått tiltak i planen.  
 

Konklusjon og anbefaling 
Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for 
byutviklingen. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på 
forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte 
31.10.2018.  
 
Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 

 Annelise Bolland  
 Byplansjef  
   
   

Saksbehandler: Knut Kaspersen  
 
 
 



Trykte vedlegg: 
1 2019.07.16_Lillevollen 1_Plankart 
2 Reguleringsbestemmelser_03-07-2019 
3 Planbeskrivelse_Lillevollen_høringsversjon 
  

Andre vedlegg: 
Situasjonsplan 
Illustrasjoner 
Solstudier 
Rapport transport 
Rapport geoteknikk 
ROS analyse 
 


