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001 2022-05-24 Rev 1  MEWOR ELIBAR MAG 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  
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 Sammendrag 

Bodø storstue er et prosjekt som skal huse nytt fotballstadion for Bodø/Glimt, samt mange ulike sportslige 

aktiviteter. Tiltaket er lokalisert på Thalleåkeren i de vestre delene av Rønvikjordene, ca 1,5 km øst for 

sentrum. 

Området vurderes å ha stor verdi for landskapet. Verdien knyttes til at det er en del av et større åpent 

landbruksareal/ kulturlandskap nært sentrum. I tillegg har arealene stor kulturhistorisk kontinuitet og 

tidsdybde. Området har ligget tilnærmet urørt under byveksten, og har blitt brukt til jordbruk gjennom mange 

generasjoner. Rønvikjordene er viktig for tilhørighet og identitet for mange i Bodø. Også andre romlige 

visuelle kvaliteter vurderes å være av stor verdi for landskapet. De åpne, sammenhengende jordene til 

Bodømarka og utsikt mot fjellene gir området helhet og sterke visuelle inntrykk. 

 

Samlet sett vurderes planområdet å være et landskap av stor verdi. 

 

Thalleåkeren sett fra nord med Børvasstindan i bakgrunnen. (Foto: Norconsult AS v/ Marte B. Andressen 01.04.2022) 

 

Tiltaket medfører arealbeslag i Rønvikjordene. Storstua vil bli vesentlig større og høyere enn tilgrensende 

bebyggelse. Tiltaket vil bli synlig fra de nærmeste omgivelser, fra store deler av Rønvikjordene og med 

større avstand fra flere høyder og fjell rundt byen. Tiltaket vil for enkelte områder hindre utsikten mot 

Børvasstindan og fjellene i Bodømarka.  

Slik tiltaket er utformet pr 20.05.2022, framstår det som en arkitektonisk helhet. Hvordan tiltaket oppleves 
arkitektonisk vil være subjektivt. 

 

Samlet sett vurderes påvirkningen å medføre en forringelse av landskapet. 

 

Storstua sett fra Bodøveien. (Illustrasjon: Norconsult AS 20.05.2022) 
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Kombinasjonen av stor verdi og forringelse av området, medfører at tiltaket vurderes å gi en betydelig 

miljøskade på landskapet (--).  

 

 

Konsekvens for landskap. (Kilde: Norconsult AS)  
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1 Bakgrunn for arbeidet 

Fotballklubben Bodø/Glimt planlegger, gjennom selskapet Glimtech AS, en ny hjemmebane for klubben. Det 

nye anlegget skal erstatte dagens stadion Aspmyra med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt 

ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen. 

Ambisjonene er at Bodø storstue skal bli et bærekraftig signalbygg som tar omgivelsene og publikum på 

alvor. I tillegg til å kunne arrangere kamper på et høyt internasjonalt nivå, vil også storstua bli en viktig arena 

for både barn, unge og voksne som driver med idrett og kultur på både hobbybasis og profesjonelt.  

 

Det er satt et mål om at arenaen skal stå ferdig høsten 2024. 

Den nye storstua vil bli et omfattende anlegg som vil påvirke både landskapet og samfunnet i Bodø. I 

forbindelse med det pågående planarbeidet er det derfor utarbeidet en konsekvensutredning landskap (dette 

dokumentet). Denne behandler hvilke landskapsverdier som finnes i området, hvilken påvirkning og 

konsekvenser tiltaket vil ha på landskapet i området.  

I tillegg pågår det utarbeidelse av en egen stedsanalyse for området som belyser viktige forhold ved 

prosjektområdet og forholdet til landskapet, befolkningen og byen rundt Thalleåkeren.  
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2 Metode og kunnskapsinnhenting  

2.1 Metode for utredning av konsekvenser for landskap 

Konsekvensutredning Landskap bygger på Miljødirektoratets veileder M-1941 Konsekvensutredninger for 

klima og miljø. 

Metoden er delt inn i 6 steg. For denne utredningen er de første 4 stegene aktuelle.  

- Steg 5 gjelder sammenstilling av konsekvenser for de ulike delområdene. På dette prosjektet er det 

bare et delområde. 

 

- Steg 6 gjelder sammenstilling og avveiing av konsekvensene og vurderingene for alle klima- og 

miljøtemaene. På dette prosjektet skal det bare utføres konsekvensutredning for fagtema landskap. 

 

Steg 1:  Beskrivelse av område 

 

I steg 1 beskrives utredningsområde og det analyseres hvor planen eller tiltaket får størst konsekvenser for 

landskapet. Når dette gjøres, må en samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2. 

 

       1. Hent inn og sammenstill kunnskap om utredningsområdet. Beskriv kort utredningsområdet med 

 hovedtrekk i naturvariasjon, arealbruk og kulturhistorie. 

2 Begrepet landskapskarakter gir uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, arealbruk, 
historiske og kulturelle innhold, og romlige og visuelle forhold som særpreger området og skiller det 
fra landskapet rundt.  

 Landskapskarakteren presenteres som en kort beskrivende tekst. Beskrivelsen skal inneholde 
tilstrekkelig informasjon til å bruke kriteriene i verditabellen.  
 
 

 
 
Steg 2:  Verdisetting 
 
I steg 2 settes verdi ved hjelp av verditabellene. Tabellen for landskap hjelper deg å angi verdier ut fra deres 
egenskaper. Disse egenskapene kaller vi landskapskarakter. 
 
Verdi vurderes ved å se på delområdenes kvaliteter i sin helhet med utgangspunkt i landskapskarakteren. 
Verdikategoriene er basert på samlekategoriene naturgeografiske forhold, kulturhistorien i landskapet og 
andre romlig-visuelle forhold. Det skal vurderes hvilke kategorier som er mest relevante.  
 
Dette tiltaket omfatter kulturlandskaper og lite/ ikke noe naturlandskap. Naturgeografiske forhold har derfor 
ikke vært en del av grunnlaget for verdisetting av landskapet.  
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Tabellene under viser hvordan en fastsetter verdi for landskap ut fra de valgte kategoriene som ansees som 

relevant for landskapsbilde. 

 

Tabell 2-1: Verdisetting av landskap – Kulturhistorien i landskapet 

 

Tabell 2-2: Verdisetting av landskap – Andre romlige visuelle kvaliteter 

 

 

I tillegg til å angi en av verdikategoriene; ubetydelig, noe, middels, stor og svært stor, skal 

plassering innenfor kategorien vurderes. Dette er svært viktig for å kunne sette en riktig konsekvensgrad i 

konsekvensvifta etter de neste stegene i veilederen. 
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Steg 3:  Vurdering av påvirkning 

  

I steg 3 skal det vurderes i hvilken grad området blir påvirket av planene eller tiltaket ved hjelp av 

påvirkningstabellen. 

 

Det skal vurderes hvordan og i hvor stor grad tiltaket endrer områdets landskapskarakter. Ved vurdering av 

påvirkning er det kun virkninger av varig karakter som er vurdert, men påvirkning i anleggsfase kan også 

være aktuelt å vurdere. Disse forholdene bør vurderes: 

- Arealbeslag, terrenginngrep og endringer i landskapets fysiske innhold 

- Tiltakets utforming, lokalisering og arkitektonisk utforming 

- Påvirkning på romlige og funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet 

- Synlighet og visuelle forhold, inkludert avstand til tiltaket/landskapsendringen, 

 tiltakets/landskapsendringens utstrekning og skala, og opplevelsen av nøkkelelementer i landskapet 

Tabellen under viser hvordan de ulike typene påvirkning over kan brukes til å vurdere grad av påvirkning for 

landskapet. I tillegg til å angi påvirkning på skalaen fra Forbedret til Sterkt forringet, skal det vurderes 

plassering innenfor kategorien. Dette er svært viktig for å kunne sette en riktig konsekvensgrad i neste steg. 

Vurderingene skal presentes i en kort og konsis tekst.  

  

Tabell 2-3: Vurdering av planen eller tiltakets påvirkning på landskapet 

Miljøvirkninger som ikke følger direkte av tiltaket eller planen som utredes, kalles indirekte virkninger. De kan 

utløses av tiltaket eller planen. Eksempel: Tiltak og planer som legger til rette for byspredning eller etablering 

av næringsområder, som i neste omgang påvirker friluftsområder, natur- og kulturmiljøer. Indirekte virkninger 

kan være ofte være usikre og koblet til forhold som ligger utenfor tiltaket som vurderes. Det kan derfor være 

riktig å håndtere indirekte virkninger som tilleggsanalyser. 
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Steg 4: Vurdering av konsekvens 

  

I steg 4 skal konsekvensvifta brukes til å fastslå konsekvensen for landskapsverdiene i område,  

basert på vurderingene av verdi og påvirkning. 

 

 

Figur 2-1: Konsekvensvifta  

 

Konsekvensgraden skal begrunnes av den som gjennomfører vurderingen. 

Vurderingene av både verdi og påvirkning legger nullalternativet til grunn,  

og det innebærer at konsekvensene beskriver endringer sammenliknet med nullalternativet.  
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Tabell 2-4: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder 

 

Konsekvensvifta er bygd opp slik at delområder med stor og svært stor verdi kan oppnå mest negativ 

konsekvensgrad. De kan få svært alvorlig miljøskade. 

De mest positive konsekvensgradene, stor eller svært stor miljøforbedring, er forbeholdt områder eller 

delområder med lav, ubetydelig eller noe verdi. Her kan avbøtende tiltak, som restaurering eller 

istandsetting, gi bedret miljøtilstand. 

Fagutreder skal begrunne konsekvensgraden. 

 
  

2.2 Referansealternativet 

Konsekvensutredningen skal utrede konsekvenser av planforslaget sammenliknet med 0 - alternativet.  

• Alternativ 0: Referanse – dagens situasjon  

• Alternativ 1: Planforslaget – Bodø storstue på Thalleåkeren 

Hovedforskjell mellom alternativene er ingen bebyggelse versus storstue med tilhørende funksjoner og 

anlegg.  

2.3 Utredningsområde 

Utredningsområde omfatter planområdet samt områder som visuelt blir påvirket av tiltaket 

(influensområde).   
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2.5 Usikkerhet 

Usikkerhet knyttet til tiltaket 

Endelig utforming av tiltaket vil ha betydning for vurderingen av hvilken påvirkning tiltaket har på 

landskapet. Dette gjelder særlig utforming av selve storstua, inkl. materialbruk på denne. Belysning vil også 

være viktig for hvordan påvirkning tiltaket vil ha.  

 

I tillegg kan endelig utforming av arealene rundt storstua med arrondering av terreng, vegetasjonsetablering 

mm være av betydning for påvirkningen på landskapet.  

 
Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget  
Det er på bakgrunn av befaring i området, fra Google maps og fra synlighet fra ulike standpunkter i 3D- 
modellen, gjort en vurdering av hvor langt unna tiltaket vil kunne være synlig. Innenfor dette området vil det 
være steder hvor vegetasjon, bebyggelse eller lokale terrengforhold gjør at en ikke ser tiltaket.  

Terrengmodellen dekker ikke hele influensområde.  
 
Modellen gir ikke et 100 % sannferdig bilde av hvordan tiltaket påvirker landskapsbilde. I modellene som er 
brukt til vurderinger av tiltakets visuelle virkning vises ikke eksisterende vegetasjon. Denne vil kunne ha en 
dempende virkning visuelt på tiltakets nær- og fjernvirkning. Dette gjelder særlig på visse årstider, når trærne 
står med løv på seg.  
 
Utsikt til fjellene ol. vil heller ikke gå fram av illustrasjonene. 
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3 Beskrivelse av området 

3.1 Influensområde 

Influensområde er områder med innsyn til utredningsområde. Område er synlig fra store deler av de åpne og 

flate Rønvikjordene og på deler av veier og bebyggelse rundt jordene.    

• Fra vest er det innsyn til området fra Bodøveien og Sandhorngata ca 100-150 meter vest for  
rundkjøringen mellom Bodøveien, Thalleveien og Sandhorngata. 

• Fra nord er det mellom rundkjøringa ved Bodøveien/ Thalleveien og Kirkeveien innsyn til området fra 
Thalleveien og fra bebyggelsen som vender ut mot denne. I tillegg er det noe innsyn fra søndre deler 
av sidegater til Thalleveien. Øst for Kirkeveien er det også innsyn til Thalleåkeren fra deler av 
Thalleveien og bebyggelsen langs denne.  

• Mot øst er det innsyn fra område like fra øst for Bodøgårdselva/ ved utløpet Bodøtunnelen og på de 
flate åkene inn mot Vågøynes, men da på litt lengre avstand.   

• Mot sør er innsyn fra Bodøveien og fra næringsarealene som vender ut mot denne. I tillegg er det 
innsyn fra deler av sidegatene og bebyggelsen sør for Bodøveien. 

 
 
Markert influensområde i figur 3-1 viser en overordnet avgrensning av influensområde ved Rønvikjordene, 
og gir ikke en helt eksakt avgrensning av områder med innsyn mot tiltaket. 
 
 

 
 
Figur 3-1: Kart som viser influensområdet med hvit strek. Planområdet er inntegnet med svart strek. 
 (Kilde: Norconsult AS 20.05.2022)   

 

 

Keiseren 
Thalleåkeren 

 

Rønvikjordene 

Bodø- tunnelen 
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I tillegg til områdene ved Rønvikjordene, vil tiltaket være synlig fra terrengformer med forholdsvis kort 
avstand til Thalleåkeren, bl.a. fra Alberthaugen og Tyskerhaugene.  
 
På lang avstand vil området være synlig fra høyder og fjell nordøst for sentrum, bl.a. fra Rønvikfjellet, 
Ramnfloget og Junkerfjellet. 
 
Innsyn til planområde vil variere. Terrengformer, vegetasjon, bygninger o.l. kan dempe eller begrense innsyn 
til området.  

 

 

Figur 3-2: Kart som viser steder der tiltaket vil være synlig fra litt større avstand. (Kilde: Norconsult AS 20.05.2022) 
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3.2 Beskrivelse av hovedtrekk ved planområdet 

 
NIN-landskap er en landskapsanalyse som beskriver observerbare egenskaper ved landskapet, med vekt på 
naturgeografi. Systemet svarer ut formålet med ivaretakelse av landskapsmessig mangfold som i 
naturmangfoldloven er definert som «mangfold av landskapstyper».   
 
Dette systemet klassifiserer planområdet i landskapstype KS-29 (LA-TI-I-A-29): Moderat bølgeeksponert 
småkupert kystslette med tettsted. Sammenlignet med områder mot storhavet, har landområdene i denne 
landskapstypen større grad av ‘innlandsegenskaper’ i form av større nedbørfelt, forekomst av vassdrag, økt 
arealbruksintensitet, m.m. Landskapet er tydelig preget av menneskelig arealbruk, med et større tettsted, 
småby eller konsentrasjoner av fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet. 
 
Området grenser mot vest mot landskapstype KS-31 (LA-TI-K-S-31): Moderat bølgeeksponert småkupert 
kystslette med større by.  
 
Øst og nord for planområdet finnes landskapstypene IA-29 (LA-TI-I-A-29): Middels kupert ås- og fjellandskap 
under skoggrensen med bebyggelse/ infrastruktur. IA-1 (LA-TI-I-A-18): Småkupert ås- og fjellandskap under 
skoggrensen med tettsted. 

             

 

              
 

 

 

 

                                                                                                                    

Figur 4-2 Kart som viser steder der tiltaket vil være synlig fra litt større avstand (Kilde: Norconsult AS) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-3: Kart som viser utbredelse av landskapstyper fra NIN-landskap. (Kilde: Norconsult fra NIN-landskap 
29.04.2022) 

 
 
  

 



Konsekvensutredning Landskap 

 
Bodø Storstue 
Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr.: 04   Versjon: 001 

  

2022-05-24  |  Side 

16 av 36 

Utenfor bykommunen Bodø lå tidligere Bodø Landdistrikt. Fra 1896 fikk dette området navnet Bodin, og det 

ble i 1968 innlemmet i Bodø kommune. Bysentrum med tilhørende bebyggelse har siden vokst utover mot 

nord og øst frem til der terrenget stiger på i retning Bodømarka. Til tross for sentrumsveksten er det i det 

gamle Bodin fremdeles større arealer med landbruk på de åpne, flate arealene mellom Bodøveien (Riksvei 

80) og Vågøynes ved foten av Bodømarka.  

De åpne flate områdene kalles Rønvikjordene. De har ligget relativt uberørt gjennom byens utvikling. Som 

navnet tilsier, er området dyrket mark. Planområdet (Thalleålkeren) er den vestligste delen av disse jordene. 

For mere detaljert informasjon av historisk utvikling av området vises det til stedsanalyse utarbeidet for 

prosjektet. 

 

 

 

 

 
Figur 3-4: Blågrønne strukturer og jordbruksområder nær prosjektområdet. (Kilde: Norconsult AS 20.05.2022) 
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Thalleåkeren ligger ca. øst 1,5 km øst for Bodø sentrum. Den avgrenses av samferdselsarealer: Bodøveien 

(Riksveg 80), Thalleveien, Kirkeveien og Hålogalandsgata.  

 

Nord for Thalleveien er det boligbebyggelse med ulike høyder. Øst for Kirkeveien ligger biorenseanlegget 

Keiseren og kommunens gartneri. Sør for Bodøveien er det næringsarealer med ulik utforming og ulike 

høyder. 

Åkeren ligger som en buffer mellom hovedinnfartsåra til sentrum (Bodøveien) og boligområder på nordsiden 

av Thalleveien.  

Fra åkeren er det fin utsikt mot fjellene i Bodømarka i nord og nordøst og fra deler av området er det flott 

utsikt mot Børvasstindan.  

 

Figur 3-5: Flyfoto som viser prosjektområde. (Kilde: Fra Norgeskart AS 20.05.2022) 
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Terrenget innenfor planområdet og området rundt er tilnærmet flatt. Sør for planområdet er det noen mindre 
terrengformasjoner, bl.a. Albertshaugen. Mot nord og nordøst stiger terrenget mot Bodømarka med 
fjellformasjoner.  
 

 

Figur 3-6: Topografi i området. (Kilde: Høydedata.no 20.05.2022) 

 

Figur 3-:7 Thalleåkeren sett fra sørvest. (Kilde: Kommunekart 3D 20.05.2022) 
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Bilde 3-1: Thalleåkeren sett fra Lille Tyskerhaugen. (Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 
 

 

Bilde 3-2: Thalleåkeren sett fra vest med Thalleveien til venstre og kommunens bioanlegg Keiseren midt i bildet. 
(Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 
 

 

Bilde 3-3: Thalleåkeren til høyre og Bodøveien midt i bildet. Bebyggelsen sør for Bodøveien er av varierende høyde. 
(Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 
 

Keiseren Thalleåkeren 
Thalleveien 9-11 

Børvasstindan 
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Bilde 3-4: Bebyggelsen nord for Thalleveien er også av varierende høyde, og er høyest i øst.  
(Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 

 

Bilde 3-5: Thalleåkeren (i forkant), Keiseren og Børvasstindan sett fra Thalleveien. (Foto: Norconsult AS v/ Marte B. 
Andressen 01.04.2022) 

 

Bilde 3-6: Fra åkeren og Bodøveien er det utsikt mot fjellene i Bodømarka mellom Thalleveien 9-11 til venstre i bildet og 
Keiseren til høyre i bildet. (Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 

 
 
Bilde 3-7: Bebyggelsen nord for Thalleveien og Keiseren med fjellene bak, sett fra Alberthaugen.  
(Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 
 

Thalleveien 9-11 Keiseren 
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Bilde 3-8: Keiseren og Thalleveien 9-11 sett fra krysset mellom Thalleveien - Junkerveien, ved Rønvik sykehus. 
(Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 

 

 

Bilde 3-9: Området sett fra øst ved tursti langs Bodøgårdselva.  
(Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 
 

 

Bilde 3-10: Planområdet med Keiseren og bebyggelsen nord for Thalleveien er synlig fra Haugen, like nordøst for utløpet 
av Bodøtunnelen. (Foto: Norconsult AS v/ Mette Wormdal 03.05.2022) 
 

Thalleveien 9-11 Keiseren 

Thalleveien 9-11 Keiseren 

Keiseren 

Bodøgårdselva 

 

Thalleveien  9-11 

9-11 
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4 Beskrivelse av tiltaket 

4.1 Utforming av storstua 

Intensjonen er at storstua skal huse alle sine funksjoner og anlegg innenfor et og samme bygningsvolum. 

Bodø storstue skal ha en maksimal høyde på kote 54, terrenget innenfor planområdet ligger på kote 18 til 

22. Deler av storstua skal etableres under bakkenivå. I reguleringsplanen settes det en maksimal grense for 

utnyttelse av tomten.   

 

Bygget er tenkt å ha en sirkulær form, og det er planlagt et tett tak som strekker seg over hele 

bygningsvolumet. I prosjekteringen er det en målsetning at bygget skal ha en menneskelig skala, og at det 

skal ta imot brukerne på en god og vennlig måte. Det skal være en sammenheng og rød tråd mellom 

innomhus og utomhus. Skalaen mot nærliggende bebyggelsen har også vært en viktig faktor for det   

formmessig grepet. Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig 

kvalitet.   

Det har blitt utarbeidet en konseptskisse for utforming av storstua, se Utomhusplanen i figur 4-1. 

Dette konseptet er også vist i figur 5.1 til 5.8, samt oppriss i figur 5.15 til 5.17. Det pågår løpende prosesser 

knyttet til valg av leietakere og tjenester innenfor storstua. Disse prosessene vil ikke avklares før 

prosjekteringen nærmer seg komplett, og dette kan medføre endringer i utforming av tiltaket. Illustrasjonene 

er derfor ikke bindende for den endelige utformingen, men viser utkast til utforming pr. 20.05.2022. 

 

4.2 Utomhusarealer 

Rundt storstua er det planlagt opparbeidelse av parkmessige arealer med ulike muligheter for lek og 

opphold. Arealet er tilnærmet flatt. Parkering skal i hovedsak foregå i parkeringskjeller. Kjøreadkomst til 

denne er planlagt fra Thallevegen nordvest for storstua. Det er lagt opp til lite parkering på bakkeplan.  

 

Illustrasjon 4-1: Utomhusplan for Bodø storstue. (Kilde: Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS, pr 29.04.2022) 
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5 Verdi, påvirkning og konsekvens  

 

5.1 Inndeling i delområder 

Rønvikjordene og tilgrensende områder vurderes å ha ensartede landskapstrekk, og utredningsområdet er 

derfor ikke delt opp i delområder.  

 

5.2 Verdivurdering 

Verditabeller for landskap angir verdier for områdene ut fra deres egenskaper. Disse egenskapene kaller vi 

landskapskarakter. Verdi vurderes ved å se på kvaliteter i sin helhet med utgangspunkt i 

landskapskarakteren.   

Verdikategoriene er basert på samlekategoriene naturgeografiske forhold, kulturhistorien i landskapet og 

romlig-visuelle forhold. Dette prosjektet inneholder i hovedsak kulturlandskap, og lite/ ikke noe 

naturlandskap. Verdi av naturgeografiske forhold er derfor ikke med i verdivurderingene av området.  

  

 
Verdisetting av landskap – Kulturhistorien i landskapet 

 
Vurdering Verdikategori 

Landskap preget av virksomheter 
eller faser med betydning for 
historien 

Landskap som i stor grad viser virksomheter eller 

faser av kulturhistorisk betydning. 

 

Rønvikjordene, inkl. Thalleåkeren, er en del av de 

større åpne arealene fra tidligere Bodin kommune 

som fortsatt er bevart som landbruksarealer. 

Område er en del av en større helhet. Det har 

kulturhistorisk kontinuitet og stor tidsdybde. 

 

 

 

 

 

Stor verdi  

Landskap preget av 

bebyggelsesstruktur, bystruktur 

eller infrastruktur 

Landskap som i middels stor grad er preget av 

særegne og intakte by-, bebyggelses eller 

infrastrukturer.  

 

Med unntak av bioanlegget Keiseren og  

kommunens gartneri, er bebyggelse plassert i 

utkanten av Rønvikjordene. Plasseringen av 

Keiseren og gartneriet reduserer noe av helheten 

og lesbarheten i området.  

 

 

 

 

 

Middels verdi  

Landskap med tilknytning til eller 

som har betydning for etniske 

grupper  

 

Landskap med tilknytning til 

sosiale gruppe 

Det er ikke kjent at planområdet har noen tilknytning 

til/ har betydning for å vise ressursbruk og levevis til 

etniske grupper, f.eks. samer eller andre 

minoritetsgrupper. 

Landskap inneholder landbruksområder som har 

kulturhistorisk kontinuitet og stor tidsdybde.  

(De har ligget som jordbruksarealer gjennom hele 

sentrumsveksten til Bodø). 

 

 

Ubetydelig verdi 

 

 

 

Stor verdi 
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Landskap knyttet til historisk 

hendelse, tro eller tradisjon 

Området er viktig for lesbarhet, helhet og 

sammenhenger i landskapet.  

Rønvikjordene er viktig for tilhørighet og identitet for 

mange i Bodø. 

 

 

Stor verdi  

 

Fastsatt verdi for landskap – Kulturhistorien i landskapet:  

Verdien av arealene er i hovedsak knyttet til at område er en del av en større helhet,  

et større åpent landbruksareal/ kulturlandskap nært sentrum med kulturhistorisk kontinuitet og stor tidsdybde.  

Området har ligget som jordbruksarealer gjennom hele sentrumsveksten til Bodø. 

Rønvikjordene er viktig for tilhørighet og identitet for mange i Bodø. 

Området vurderes å ha stor verdi i forhold til kulturhistorien i landskapet.  

 
Tabell 5-1: Verdisetting av landskap – Kulturhistorien i landskapet  

 

 
Verdisetting av landskap – Andre romlige visuelle kvaliteter 

 
Vurdering  Verdikategori 

Landskap med allmenn verdi 

knyttet til opplevelse, identitet og 

tilhørighet 

Landskap som er allment anerkjent i lokal / regional 

sammenheng og som er knyttet til opplevelse, 

identitet og tilhørighet lokalt. 

 

Rønvikjordene er viktig for tilhørigheten og 

identiteten for mange i Bodø. 

 

 

 

Middels til stor verdi  

Landskap med visuelle kvaliteter Landskap med særlig gode visuelle kvaliteter, eller 

kvaliteter av regional betydning. 

 

De åpne, sammenhengende jordene fra Bodøveien 

(RV 80) til Bodømarka, samt utsikt til Børvasstindan 

og fjellene i nord og nordøst, gir området helhet og 

sterke visuelle inntrykk. 

 

 

 

Stor verdi  

 

Fastsatt verdi for landskap – Andre romlige visuelle kvaiteter:  

Verdien av arealene er i hovedsak knyttet at de er en del av en større helhet og at de er viktige for tilhørighet og 

identiteten til mange folk i Bodø.  

 

De åpne, sammenhengende jordene til Bodømarka og utsikt mot fjellene gir området helhet og sterke visuelle 

inntrykk. 

Området vurderes å ha stor verdi i forhold til andre romlige visuelle kvaliteter i landskapet.  

 

 
Tabell 5-2: Verdisetting av landskap - Andre romlige visuelle kvaliteter   
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5.3 Vurdering av påvirkning på landskapet 

Illustrasjonene under er hentet fra 3D-modell laget for prosjektet slik den foreligger pr 20.05.2022. I det 

videre arbeidet med tiltaket kan utforming endres innenfor reguleringsplanen slik denne foreligger når denne 

blir vedtatt.   

Modellen omfatter de nærmeste omgivelsene til tiltaket. Dette medfører bl.a. at utsikt mot fjellene ikke inngår 

på illustrasjonene.  

Pga av sitt store bygningsvolum er storstua det klart viktigste elementet ved vurdering av påvirkning og 

konsekvens av tiltak i området. Virkningene av utomhusarealene vil derfor ikke vurdert bli vurdert under 

disse kapitlene.  

 

Illustrasjon 5-1: Storstua sett fra rundkjøring mellom Bodøveien, Thalleveien og Sandhorngata. Utsikten mot 
Rønvikjordene og fjellene i Bodømarka vil i hovedsak forsvinne fra RV 80 mellom rundkjøring Bodøveien/ Thalleveien og 
fram til Hålogalandsgata. (Kilde: Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

 

Illustrasjon 5-2: Storstua sett fra brua der Hålogalandsgata krysser Bodøveien. Storstua har en størrelse som bryter med 
de øvrige byggene og anleggene i området. Med en god helhet og god arktiktonisk utforming kan Storstua oppleves som 
et spennende innslag sett fra omgivelsene. (Kilde: Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

Hålogalandsveien 

 

 

Storstua 

I bru over Bodøveien 

Storstua 

Bodøveien Hålogalandsgata 

Keiseren Thalleveien 

Bebyggelse nord for 

Storstua 
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Illustrasjon 5-3: Storstua sett Kirkeveien like nord for krysset med Thalleveien. Tiltaket medfører nedbygging av åpne 
jorder. Dette bryter med de romlige og funksjonelle mønstrene i området og med sammenhenger i landskapet.  
(Kilde: Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 
 
Illustrasjon 5-4: Storstua sett fra Thalleveien like vest for krysset med Kirkeveien. Storstua har en størrelse og utforming 
som bryter med de øvrige byggene og anleggene i området. Utsikten mot Sandhornøya vil sannsynligvis forsvinne. 
(Kilde: Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

 

Illustrasjon 5-5: Storstua sett fra krysset Junkerveien – Thalleveien, ved Rønvik sykehus. (Kilde: Godtlieb Paludan 
Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

Thalleveien  9-11 

9-11 

Storstua Keiseren 

Junkerveien 

Thalleveien 

Thalleveien 15 

Storstua Thalleveien 9 

Thalleveien 

Keiseren

 
 Storstua 

Thalleveien 

Storstua 

Gartneri

 
 Storstua 

Thalleveien 9 
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Illustrasjon 5-6: Storstua sett fra lille Tyskerhaugen. Tiltaket bryter med den åpne karakteren i området.  

(Kilde: Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

 

Illustrasjon 5-7: Storstua sett fra rundkjøring på Bodøveien, like vest for Bodøgårdselva. Storstua vil bli vesentlig større 

og høyere enn de andre byggene/ anleggene i området og den vil dominere over landskapets skala. (Kilde: Godtlieb 

Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

 

Illustrasjon 5-8: Storstua sett fra området over tunnelåpning. Området er viktig for lesbarhet, helhet og sammenhenger i 

landskapet. Tiltaket reduserer størrelsen på Rønvikjordene. Området har stor tidsdybde da det har vært jordbruksarealer 

gjennom hele byveksten. Rønvikjordene (inkl. Thalleåkeren) er viktig for tilhørighet og identitet for mange i Bodø.  

(Kilde: Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

Keiseren

 
 Storstua 

Storstua Thalleveien 9 

Keiseren

 
 Storstua 

Storstua

 
 Storstua 

Tyskerhaugene 

Keiseren

 
 Storstua Hålogalandsveien 

 

Storstua

 
 Storstua 

Bodøveien (RV 80) 

 
 Storstua 

i bru over RV 80 

Bodøgårdselva 



Konsekvensutredning Landskap 

 
Bodø Storstue 
Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr.: 04   Versjon: 001 

  

2022-05-24  |  Side 

28 av 36 

Det er laget en sol-/ skyggestudie av tiltaket med utgangspunkt i 3D-modell pr. 20. mai 2022.  

 

Illustrasjon 5-9: Solstudie 20 mars kl. 12.00. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

Illustrasjon 5-10: Solstudie 20 mars kl. 15.00. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 
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Illustrasjon 5-11: Solstudie 23 juni kl. 09.00. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

Illustrasjon 5-12: Solstudie 23 juni kl 12.00. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022)
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Illustrasjon 5-13: Solstudie 23 juni kl. 15.00. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

Illustrasjon 5-14: Solstudie 23 juni kl. 18.00. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 
 

Illustrasjonene viser at tiltaket ikke vil gi noe vesentlig skyggevirkning på bebyggelsen nord for Thalleveien 

midtsommers (23. juni). Ved vår- og høstjevndøgn (ca 20 mars og 22 september), vil storstua gi skygge på 

deler av bebyggelsen nord for Thalleveien fra morgenen av og fram til ca. kl. 14.00. 
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Opprissene under er laget med bakgrunn i høyder på eksisterende bygg og høyder/ utforming på den 

planlagte storstua pr. 20. mai 2022.   

 

 

Illustrasjon 5-15: Oppriss mot Thalleveien. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 

 

 

 

 

Illustrasjon 5-16: Oppriss mot Kirkeveien. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og Norconsult AS 20.05.2022) 
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Illustrasjon 5-17: Oppriss parallelt med Bodøveien mot Thalleveien og Kirkeveien. (Kilde Godtlieb Paludan Architects og 
Norconsult AS 20.05.2022) 

 

 

 

Illustrasjonene viser at storstua vil bli inntil 8,7 m høyere enn den høyeste bebyggelsen nord for Thalleveien 

(Thalleveien 9/11) og inntil 14,5 høyere enn bioanlegget Keiseren, forutsatt at den bygges med maksimal 

høyde i forhold til kravene i reguleringsplanen.  

 

Ved vurdering av påvirkning er det kun virkninger av varig karakter som er vurdert. 
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Vurdering av tiltakets påvirkning på landskapet 

 
Vurdering Påvirkning 

Areal Tiltaket medfører arealbeslag og direkte fysiske 
endringer med negativ påvirkning på 
landskapskarakteren. 
 
Området er viktig for lesbarhet, helhet og 
sammenhenger i landskapet.  
Rønvikjordene (inkl. Thalleåkeren) er viktig for 
tilhørighet og identitet for mange i Bodø. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forringet 

Skala/ dimensjoner Det er forholdvis høy bebyggelse på nordsiden av 
Thalleveien, og Keiseren er et forholdvis stort anlegg. 
Også på sørsiden av Bodøveien er det en del større 
anlegg (f.eks. Spektrum). Storstua vil bli vesentlig større 
og høyere enn disse anleggene.  

Storstua har en størrelse som bryter med de øvrige 
byggene og anleggene i området. og den vil dominere 
over landskapets skala.  
  

 
 
 
 
 
 
 
Forringet 

Visuell fjernvirkning Tiltaket har en skala og utforming som bryter med 
omgivelsene. Dette gjelder særlig for de nærmeste 
områder rundt prosjektområdet (nærvirkning), men 
også for deler av Rønvikjordene med de nærmeste 
omgivelsene (influensområde). 
 
Storstua kan forringe opplevelsen av Rønvikjordene fra 
f.eks. Tyskerhaugene ved Rønvik sykehus. Den vil 
også bli godt synlig og kan virke dominerende fra 
enkelte av haugene sør for Bodøveien, f.eks fra 
Alberthaugen.  
 
Tiltaket vil være synlig fra deler av høydene og fjellene i 
nord og nordøst, f.eks. fra Rønvikfjellet, Ramnfloget og 
Junkerfjellet. Skala og utformingen bryter med 
Rønvikjordene og med øvrig bebyggelse i området. 
Avstanden for disse områdene blir såpass stor at den 
visuelle påvirkningen vurderes som begrenset (noe 
forringet). 

Det er vanskelig å sette en objektiv verdi for 
fjernvirkning av tiltaket. Hvordan tiltaket oppleves vil 
variere fra person til person. At tiltaket bryter i skala og 
utforming med omgivelsene, vil være negativt for en del 
mennesker. Andre kan oppleve tiltaket som storslagent 
og spennende uten å være så opptatt av de negative 
sidene tiltaket har på nær- og fjernvirkning.  
 

Totalt vurderes tiltaket å ha visuelle virkninger som 
forringer opplevelsen av området. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Forringet 
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Utforming og lokalisering Tiltaket bryter med romlige og funksjonelle mønstre og 
sammenhenger i landskapet. 
 
Utbyggingen bryter med den åpne karakteren som er i 
området. Thalleåkeren er en del av et større 
landbruksareal som fortsatt er bevart. Dette gjør den  
kulturhistorisk viktig for landskapet. Området har ligget 
tilnærmet urørt gjennom hele byveksten, og det har blitt 
benyttet som åker gjennom mange generasjoner.  
 
Storstua medfører en vesentlig reduksjon av utsikten 
mot fjellene fra prosjektområde og områdene rundt.  
Dette gjelder særlig fra deler av bebyggelsen på 
nordsiden av Thalleveien mot Børvasstindan. 
Utsikten mot fjellene i Bodømarka vil forsvinne fra RV 
80 mellom rundkjøring Bodøveien/ Thalleveien og fram 
til Hålogalandsgata.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forringet 

Arkitektonisk utforming  Hvilken påvirkning den arkitektonisk utformingen har på 
landskapet avhenger av den endelige utformingen av 
tiltaket. Belysning vil også være viktig for opplevelsen 
av anlegget.  
 
Hvordan tiltaket oppleves vil også være subjektivt, og 
det er vanskelig å sette en objektiv verdi på hvordan 
den arkitektonisk utformingen vil påvirke landskapet. 

Slik tiltaket er utformet pr 20.05.2022, framstår det som 
en arkitektonisk helhet. Dette vil ifølge Miljødirektoratets 
veileder gi en ubetydelig endring på landskapet. 
 
(I tilfelle den endelige utformingen av tiltaket fremstår 
med særlig god arkitektonisk helhet, og/eller har særlig 
god design, kan dette gi en forbedret påvirkning på 
landskapet). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Ubetydelig endring 

 

 

 

Fastsatt påvirkning på landskapet:  

Tiltaket beslaglegger landbruksarealer på Rønvikjordene, arealer av kulturhistorisk verdi for landskapet og  
arealer som er viktig for tilhørighet og identitet for mange mennesker i Bodø. Storstua vil bli vesentlig større og 
høyere enn tilgrensende bebyggelse, og den vil dominere over landskapets skala. Tiltaket vil bli synlig fra de 
nærmeste omgivelsen, fra store deler av Rønvikjordene og med større avstand fra flere høyder og fjell rundt 
byen. Tiltaket vil for enkelte områder hindre utsikten mot Børvasstindan og fjellene i Bodømarka. 

Hvordan tiltaket oppleves vil være subjektivt. At tiltaket bryter i skala og utforming med omgivelsene, vil være 
negativt for en del mennesker. Andre kan oppleve tiltaket som storslagent og spennende uten å være så opptatt 
virkninger tiltaket har på nær- og fjernvirkning. Slik tiltaket er utformet pr 20.05.2022, framstår det som en 
arkitektonisk helhet. Dette vil ifølge Miljødirektoratets veileder gi en ubetydelig endring på landskapet. (I tilfelle 
den endelige utformingen av tiltaket fremstår med særlig god arkitektonisk helhet, og/eller har særlig god design, 
vil dette vi gi en forbedret påvirkning på landskapet). 

 
Samlet sett vurderes tiltaket å medføre en forringelse av landskapet 

 
Tabell 5-3: Påvirkning på landskapet  
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Indirekte virkninger:  

Rønvikjordene har vært under press for utbygging i lang tid. Ved å åpne for bygging på Thalleåkeren,  

kan dette medføre videre byspredning østover, som i neste omgang påvirker landskapet i området. 

 

 

 

5.4 Vurdering av konsekvens for landskapet 

 

 

 

Figur 5-18: Konsekvens på landskap.(Kilde: Norconsult AS) 

 

Fastsatt konsekvens på landskapet:  

Kombinasjonen av stor verdi og en forringelse av område, medfører at tiltaket vurderes å gi en betydelig 

miljøskade på landskapet (--).  



Konsekvensutredning Landskap 

 
Bodø Storstue 
Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr.: 04   Versjon: 001 

  

2022-05-24  |  Side 

36 av 36 

6 Kilder 

• Miljødirektoratet: «Veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø», 2021 

• Miljødirektoratet: «Natur i Norge (NIN) landskapstyper», 2021 
 

• Diverse digitale kart: 
- Norgeskart.no  
- Kommunekart.no 
- Finn.no  
- Google maps.no 
- Høydedata.no 
 

• Tegninger, 3D-modell, solstudier og stedsanalyse utarbeidet for prosjektet  

• Befaring i området 3.mai 2022  
 


