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SÅ ER VI I GANG…
… med Bypakke Bodø; den største samferdselssatsingen i regionen noensinne. For 2,9 milliarder 
kroner får vi ny innfartsvei til Bodø - du skal kort og godt slippe å stå i kø på riksvei 80. I tillegg får vi et 
bedre busstilbud, gang- og sykkelveier og mange trafikksikkerhetstiltak som vil merkes. Bypakke Bodø 
er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Gå like fort som bilen kjører
Om få år ville man kunne gå like fort 
til Hunstad som å kjøre riksvei 80 i 
rushtiden. Det var en av vurderingene 
som lå til grunn da arbeidet med 
bypakken tok fart for alvor. Med andre 
ord; det var tvingende nødvendig å gjøre 
noe for å unngå fullstendig kork på 
trefeltsveien. Og svaret ble Bypakke Bodø 
med vei, kollektiv, og trafikksikkerhet 
som innhold. 

Tunnel i to løp
Det bygges ny firefelts vei fra 
Hunstadmoen til Thallekrysset, og i dette 
tunnel i to løp fra Hunstadmoen til Bodin 
Leir – en strekning på 2,8 kilometer. 

Folk i Bodø kommer til å merke en aktiv 
byggefase som skal vare i fire til fem år. 
Det kan bli mer kø i visse perioder, men 
den som venter på noe godt, venter ikke 
forgjeves. 

Mer enn bare vei
Til kollektivtransport er det satt av 
216 millioner kroner, og i tillegg har 
Nordland fylkeskommune bevilget 60 
millioner kroner til et bedre busstilbud 
i fylkeshovedstaden. Mye av dette er 
allerede satt ut i livet og har blitt godt 
mottatt.

Det er å håpe at de mange 
trafikksikkerhetstiltakene får samme 

positive mottakelse. Når det skal 
brukes 515 millioner kroner til gang- og 
sykkelveier og om lag 100 andre tiltak, 
kommer det til å merkes. Av tiltakene 
kan vi nevne kollektivgata som er på 
plass, og ikke minst oppgradering av 
andre sentrumsgater. Det samme gjelder 
bygging av gang- og sykkelveier.

En ny tid
I 5-årsperioden vi er inne i, investeres det 
over 16 milliarder kroner i Bodø. Nesten 
tre av disse milliardene brukes i Bypakke 
Bodø. Bypakken kommer til å ta Bodø 
og Salten inn i en ny tid. Og framskrittet 
hadde ikke vært mulig uten et spleiselag 
mellom bilistene og det offentlige.

Dette er gjort: 
• Kollektivtrasé i Gamle Riksvei
• Omlegging av kollektivsystemet
• Trafikksikkerhetstiltak rundt 
 en del skoler, her inngår opphøyde 
 fotgjengeroverganger 
• Utbedring av sykkeltraséer, blant 
 annet fra Hunstad til Stille Dal
 (Hestdalen–Sneveien)

Dette skal gjøres:
• Tunnel mellom Hunstadmoen og 
 Bodøelv. Omlegging av kryssene i 
 området ved Stormyra

• Ved Hunstadsenteret kommer kulvert 
 slik at gående og syklister kan 
 passere under bilvei
• Det samme gjelder ved to nye 
 rundkjøringer på Stormyra
• Utbedring av 70 holdeplasser. 
 Arbeidet er i gang
• Rundkjøring i Mælen vil styre trafikk 
 unna Nordstrandveien
• Egne kollektivtraséer over kortere 
 og lengre strekninger 
• Utbedring av flere kryss slik at 
 fotgjengere og syklister kan ferdes 
 sikrere

• Flere forbedrede gangveier og fortau
• Flere nye eller forbedrede sykkelveier
• Tryggere drop-off ved flere skoler
• Paradegate fra flyplassen til sentrum
• Universell utforming på alle prosjekter

Trekker i alle tråder
Prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens 
vegvesen gleder seg til tunnel, men synes 
gode sykkelveier er vel så interessant. 

I tre år har Bardal vært den som har 
holdt bypakkens mange tråder i sin hånd. 
Han er den som sitter på toppen for alle 
prosjektene Statens vegvesen, Nordland 
fylkeskommune og Bodø kommune 
samarbeider om.

– Det er heftig og inneholder alle 
valører, sier Bardal, som trigges av 
nettopp dette: mangfoldet. Han kom til 
prosjektlederstillingen fra lederjobb i 
konsulentbransjen.

Når du leder et kjempeprosjekt som 
utbygginga mellom Hunstadmoen og 

Thallekrysset, er det mulig å sette seg inn i 
alle de mindre prosjektene?

– Bodø kommune har selv ansvar for å 
gjennomføre de kommunale prosjektene, 
så de har jeg ikke detaljoversikt over. Men 
å planlegge og å bygge miljøvennlige, 
trygge og attraktive løsninger for de 
som går, sykler eller tar buss, er veldig 
interessant, sier Bardal, som forteller 
at han selv antakelig ikke kommer til å 
bli den flittigste brukeren av tunnelen. I 
hvert fall ikke til og fra jobb. 

– Jeg sykler oftest, eller bruker buss.

Hva er din overordnede tanke om og bak 
Bypakke Bodø?
– At alle tiltakene til sammen skal gi et 
enklere hverdagsliv. Det skal bli enklere 

og mer miljøvennlig å forflytte seg, 
uansett hvilket transportmiddel som 
velges og hvilken hensikt forflyttingen 
har. Og så håper jeg at tilrettelegging vil 
føre til at flere går, sykler eller tar buss. 

Bardal er den første til å innrømme at det 
ligger mange utfordringer og venter på 
oss i Bodø nå i anleggsperioden. Fire år 
fram i tid ser vi enden, i hvert fall på de 
største prosjektene. 

– Gjennomføringa av hele Bypakke Bodø 
vil ta tid. Men den som venter på noe 
godt…

Dette er Bypakke Bodø
I påvente av Stortingets vedtak, valgte Bodø kommune å forskuttere en del prosjekter. Derfor er 
bypakken godt synlig allerede i dag. For noen av oss vil bypakken bidra til å endre vaner fordi det 
blir enklere og tryggere å ta buss, sykle eller gå. 

Styringsgruppa har ordet

Men hva får vi egentlig for 2,9 milliarder?
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Slik finansieres bypakken:  Sum
Statlige midler   558
Nordland fylkeskommune 1  51
Bodø kommune   209
Bompenger    2 084
Sum 2   2 902
1 Ekskl. tilskudd på 60 mill. 2014-kr til økt busstilbud
2 Ekskl. statlige midler til Tverlandet jernbaneholdeplass
• Alle tall i mill. 2015-kr.
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For første gang har Marte hentet 
sykkelen ut på vinteren, satt på piggdekk 
og lagt avgårde. 

- Det fungerte som bare det. Dekkene 
sitter som et skudd, og det er lettere 
å sykle enn jeg trodde det skulle 
være, sier den blide 35-åringen som 
av helsemessige årsaker parkerte 
sykkelen i flere år. Nå var tiden inne for 
å hente den fram igjen, og hun ser bare 
fordeler med å trå forbi køen av biler, få 
blodomløpet skikkelig i gang, og i tillegg 
være ferdig med dagens treningsøkt når 
hun kommer hjem fra jobb. Bedre blir det 
ikke!

Nå har ikke Marte bestemt seg for å bli 
en allværssyklist for enhver pris; noen 
bekvemmelighetshensyn synes hun det 
er lov å ta. Men de dagene hun velger 
å kjenne på vær og vind på veien fra 
Mørkved til sentrum, er det en ubetalelig 
følelse. 

Å kunne trille ned den nye sykkelveien 
mellom Mørkved og Stille Dal, gjør ikke 
turen inn til sentrum mindre attraktiv. 

- I tillegg er miljøtanken viktig for 
meg. Jeg har bestemt meg for å gjøre 
mer aktive valg for å spare miljøet, og 
jeg ser på sykkeldagene mine som et 

viktig bidrag, sier Marte, som er aktuell 
med nettopp et miljøprosjekt som skal 
munne ut i bok om bærekraftig utvikling 
i Nordland. 

Stein Haugen sykler fra Mørkved til 
jobben på Burøya så ofte han kan. Ni 
kilometer hver vei - og bare ti minutter 
å spare på å ta bilen, mener han, som 
gjerne trår i vei for å slippe bilkøen inn og 
ut av sentrum. 

- Joda, det hender jeg tar en kikk ut av 
vinduet og bestemmer meg for å kjøre, 
enten regnet høljer ned, eller det er 
kommet så mye snø over natten at det 
blir for upraktisk å sykle. 

Stein liker tanken på å spare byen for 
bilbruk, og han liker tanken på å trene 
på vei til og fra jobb. Når det i tillegg 
ligger til rette for å dusje og skifte når 
han kommer fram, sliter han med å 
produsere så mange unnskyldninger for 
å la være. 

- Med den nye sykkelveien ned mot Stille 
Dal, triller jeg nærmest halvveis til jobb, 
sier han fornøyd. 

Riktig så lett går ikke hjemveien, 
og Stein forteller om en smule 
konkurransementalitet mellom de 
syklende oppover den samme dalen. 

Og for den som går i tanker om å ta 
sykkelen fatt, har Stein følgende råd: 

- Det handler om en mental kamp med 
seg selv. Klarer du å gjøre unna den 
første uka, så blir det snart en vane, og 
du vil komme til å savne sykkelturen om 
du dropper den. 

Selv opplever han stor helsemessig 
gevinst når kroppen holdes jevnlig i 
bevegelse. For hvert år som går, blir 
gevinsten større, gamle skader holdes i 
sjakk, og «vondtene» får ikke gripe om 
seg.

Både Marte og Stein hilser alle 
sikkerhetstiltak hjertelig velkommen. Det 
er greit å sykle når du slipper unna den 
verste støyen og trafikken. 

- Jeg har sluppet unna så langt, men 
har vært nære på å bli påkjørt flere 
ganger. Du tror du har kontroll og prøver 
å beregne, men bilistene kan du aldri ha 
kontroll på, sier Stein.

Ja, vi elsker å sykle!
Marte Henriksen har tatt fram sykkelen etter en lengre pause. Stein Haugen har syklet i årevis. 
Begge digger tanken på å være syklist i egen by - hele året. 

Marte Henriksen sykler året rundt

Stein Haugen på en av byens gang- og sykkelvegerUndergang ved Hunstadsenteret - Illustrasjon: Statens vegvesen

Syklist i egen by
• Syklistenes landsforbunds årlige 
 undersøkelse «Syklist i egen by» 
 viser at for mer enn 80 % av 
 syklistene har det stor betydning 
 å slippe avbrudd, for eksempel i 
 form av lyskryss. Sammenhengende 
 sykkelveier står høyt på ønskelisten.
• Den samme undersøkelsen viser 
 også at nesten 50 % av syklistene 
 bruker sykkelen også på vinterstid.
• Helse blir oppgitt som den viktigste 
 grunnen til å sykle mer.
• For 90 % er det personlig gevinst 
 som gjør at de velger sykkel 
 framfor bil.

Dette skal gjøres:
• Tilrettelegging for sykkel i Prinsens gate, 
 fra Rensåsen til Breivika
• Løpsmark: Forlenging av sykkelvei
• Ny gang- og sykkelvei på skrenten mellom 
 jernbanen og Rønvikveien, til Kortneset
• Hålogalandsgata, fra Gamle Riksvei til 
 Prinsens gate: Bredt fortau, sykkelfelt nordsiden
• Undergang ved Hunstadsenteret og i forbindelse 
 med nye rundkjøringer langs rv. 80
• Sykkelvei med fortau fra Bodøelv til Thallekrysset

Dette er gjort: 
• Ny sykkel- og ski-trasé 
 er bygget i Hestdalen-
 Sørstrupen
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Takket være satsing på kollektivtrafikk er 
Bodø på god vei til å bli en bussby. Etter 
den store omleggingen av nærtrafikken 
høsten 2012, har antall reisende økt 
med 22 %, noe som utgjør 200 000 flere 
bussreiser i året. 

Glasshuspendler
En av dem som daglig pendler mellom 
hjemmet på Hunstad og arbeidsplassen 
i Glasshuset, er Monica Tønnessen. Når 
hun ankommer Monicas godteributikk 
hver morgen, har hun tilbakelagt 
arbeidsveien som busspassasjer. I tillegg 
til at det passer familiens reisemønster 
for øvrig, sparer det henne for både 
stress og utgifter. 

Monica kom flyttende som student fra 
Stavanger i 1994, og er blitt værende i 
Bodø. At hun har kunnet følge gründer-
drømmen har gitt henne enda en grunn 
til å bli. 

Bussfamilien
Bussreisene kan være riktig sosiale, 
forteller hun. Det er ofte de samme 
reisende som reiser på omtrent samme 
tidspunkt, og det blir nærmest som en 
«bussfamilie» å regne. 

Men ønsker du fred og ro i stedet for en 
hverdagsprat, er det bare å gjøre som 
ungdommen: Putte headset i ørene og 
lytte til lydbok eller musikk. Det er et 
greit signal til omverden om at du ikke er 
i det prateglade hjørnet. 

Sparer penger
For Monica er det helt greit at mannen 
som både starter arbeidsdagen tidligere, 
og har gratis parkering i tilknytning til 
sin arbeidsplass, som oftest disponerer 
familiens bil. At familien sparer en hel del 
penger på denne ordningen, er det ingen 
tvil om. 

Monica betaler 960 kroner i måneden 
for månedskort med ubegrenset 
antall reiser. I dag ville det ikke dekket 
parkering i sentrum. Når bomringen 
kommer opp, er det inntil 1080 kroner 
måneden som skal inn i dette regnskapet, 
og Monica har slett ikke bil på ønskelista. 

- Topp med buss, smiler den blide 
vestlendingen. 

Forenkling
På samferdselsavdelinga i Nordland 
fylkeskommune kan Bjørnar Klausen 
glede seg over at den store satsingen har 
gitt resultater. Han mener at nøkkelordet 
er forenkling. 

- Det er blitt enklere å huske når bussen 
går, med faste tidspunkt hver time hele 
dagen fra alle holdeplasser. Linjenettet 
er forenklet, holdeplassen i sentrum mer 
tilgjengelig. Den nye kollektivtraséen 

gjennom Rensåsen er også med på å 
korte ned reisetid. Alt i alt er det en pakke 
de reisende har vist at de setter pris på. 

Det utvidede busstilbudet er først og 
fremst rettet mot skole- og arbeidsreiser, 
med en intensivering av ruter morgen og 
ettermiddag. 

- Veldig greit, mener Monica Tønnessen. 
Skulle jeg bli for sein med bussen, er det 
ikke noe stress. Jeg vet at den neste går 
om 15 minutter. 

Mer på gang
Fylkeskommunen jobber med nye 
løsninger som kan forenkle billettkjøp. 
Løsninger som mobilbetaling med 
påfylling på nett, vil bety at reisende 
sparer tid. Og hvert minutt teller, tror 
Klausen. 

Når den nye tunnelen står ferdig, vil 
bussene slippe å stå i samme kø som 
personbilene. Når de reisende i tillegg 
sparer bompenger, tror Klausen at dette 
kan bidra til ytterligere økning i antall 
bussreisende. Han har stor tro på at 
bypakken vil bidra til å gjøre Bodø til en 
bussby. 

Hva har skjedd? 
• 14 bybusslinjer er blitt til fire
• Seks regionbusslinjer er blitt til fire
• Linjenummer er forenklet, 1,2 osv. 
 og 100,200 osv. 
• Hyppigere avgang, færre stopp
• Nytt, oversiktig linjekart
• Alle linjer går innom City Nord
• Universelt utformede linjetabeller

• Kollektivtrasé for å unngå kø 
 gjennom Snippen
• Bybussene kjører 36.000 kilometer 
 lengre i året enn tidligere
• Ny profilering og skilting 
 av holdeplasser
• Reisene til og fra City Nord 
 har økt mest
• Billettinntektene for bylinjene har 
 økt med godt og vel to millioner i året

Bussbyen Bodø 
    – ja til et enklere liv

Monica Tønnessen tar daglig buss mellom Hunstad og sentrum. 
Hun er en av dem som bidrar til 200 000 flere bussreiser i året.

- Topp med buss, sier Monica Tønnesen

Antallet busspassasjerer har økt med 22 % siden høsten 2012
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TUNNEL UNDER 
GRØNNÅSEN

KOLLEKTIVTRANSPORT

Tunnel i to løp fra 
Hunstadmoen til Bodin leir

Nytt kollektivsystem har 
forbedret tilbudet

v

1: Holtan, Skivika - Nytt fortau
2: Løpsmarka - Tilrettelegging/utbedring av adkomst til skole og fritidsområder
3: Mælen - Tilrettelegging for gående og syklende, rundkjøring
4: Nordstrandveien - Sykkelfelt
5: Fjellveien, Nordstrandveien–Årnesveien - Nytt fortau
6: Hernesveien - Utvidet fortau på vestsiden fra Olav V. gt. til Moloveien. Allèbeplanting, noe parkering bort
7: Bankgata - Oppgradering med fortau, belysning, universell utforming, trygge overganger til Bankgata skole
8: Ole Reistadsvei, Børtindgata–Nordlysbuen - Oppgradering av fortau og drop-off

9: Gamle Riksvei, Bodøsjøen–Bodin kirke - Nytt fortau på nordsiden
10: Alstad barne- og ungdomsskole - Gangvei mellom skolene, parkering bevegelseshemmede og to områder for av- og påstigning
11: Skogveien–Sigrid Undsets vei - Nytt fortau
12: Hestdalen - Sti/ sykkel/ skitrase
13: Rv. 80 Hunstadsenteret - Undergang for gang- og sykkelvei
14: Bodin videregående skole - Nytt fortau
15: Tverlandet - Tilrettelegging/utbedring av adkomst til skole og fritidsområder

8

10

9

6

11

12

2

5

14

7

3

4

1

13

NYE KRYSS
Ombygging av kryss rv. 80

15

TOGSTOPP
Nytt togstopp på 
Tverlandet

... mer enn bare vei!
Bypakke Bodø har mer enn 100 prosjekter som gir 
bedre trafikksikkerhet. Her er noen av disse:
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600 meter av Hernesveien fra Olav Vs 
gate ved flyplassen og fram til krysset 
med Prinsens gate skal rustes kraftig 
opp. Målet er at det skal bli attraktivt å 
gå til og fra sentrum, både for de som 
kommer og de som reiser med fly. 

Fortauene skal oppgraderes til 
«trillekoffertstandard»: De skal bli rette 
og pene, hellelagte og uten humper. 
Fortauene skal også gjøres bredere for å 
gi tryggere forhold for gående. Bredden 

på kjørefeltene for biler smalnes inn for 
å gjøre det sikrere for fotgjengere og 
syklister. Parkeringsplassene blir færre 
langs Hernesveien, til gjengjeld blir det 
atskillig flere trær på hele strekningen. 
Innimellom trærne blir det møblering 
med benker.

Fire gater krysser Hernesveien 
på strekningen: Prinsens gate, 
Fredensborgveien, Haakon VIIs gate 
og Gildeskålveien. I kryssene blir 

det nedsenket fortau og hevede 
fotgjengeroverganger. Hele veien får en 
forbedret, moderne belysning.

Oppgraderingen av Hernesveien er et 
av de største prosjektene i bypakken 
som Bodø kommune har ansvaret for. 
Forventet byggestart er rundt årsskiftet 
2016-2017, og prosjektet er beregnet å 
koste 18 millioner kroner. 

Den fineste 
gata i byen
Hernesveien skal bli en paradegate 
for alle som vil gå mellom sentrum 
og flyplassen. Snart tar spaserturen 
kortere tid enn den mye omtalte 
vandringen til Gate 19 på Gardermoen.

Slik kan paradegata Hernesveien mellom sentrum og flyplassen bli - Illustrasjon: Tor-Eirik Akselsen

Dagens Hernesvei er atskillig mer stusselig.

Her har elevene ved Mørkvedmarka skole fått nytt gangfelt og belysning

Ny overgang ved Støver. Ny overgang med 
Mørkvedbadet. Utbedret busslomme. 
Dette er noen av de synlige resultatene 
rundt Mørkvedmarka skole, som i sin 
tid var med på prosjektet “Trygge soner 
rundt skolene”. 

Og slik gikk det til at skolebarn i hele 
kommunen satte seg ned for å registrere 
på kart hvor de brukte å gå eller sykle. 
Alle snarveier og stier var like viktige som 
fortau og trafikkerte veier. 

- Vi skulle vise hvordan elevene brukte 
sitt nærmiljø, forteller lærer Freddy 
Pedersen. Han har fulgt klassen siden 
registreringen. 

Pedersen forteller at både skoleveier og 
fritidsveier ble registrert. Det var rett og 
slett elevenes bevegelsesmønstre som 
var interessante. 

For noen av elevene var det kult å 
vite at deres meninger var viktige. 
Det de fortalte ville bli brukt i lokale 
trafikksikkerhetsplaner. Fram til da 
var det lite kunnskap om hvor barn og 
ungdom «tråkker» når de går ut, og hvor 
de faktisk beveger seg på fritiden. 

- Det er de veiene som faktisk brukes, 
som er viktigst å sikre, mener Pedersen. 
Nå kan elevene hans glede seg over at de 
faktisk ble hørt.

Bodø kommune har en pott på 
15 millioner kroner som fordeles 
på disse prosjektene.

Vi ble hørt!
Fjerde trinn ved Mørkvedmarka skole fikk i oppgave å tegne inn på et kart hvor de brukte å gå. 
Nå ser de resultatet. Sammen med andre skoler i Bodø fikk de penger til å bedre trafikk-
sikkerheten rundt sin skole.

• Alstad
• Aspåsen
• Grønnåsen

• Hunstad
• Løpsmark 4 og 9 trinn
• Mørkvedmarka
• Rønvik 4 og 9 trinn

• Saltvern
• St. Eystein
• Støver
• Tverlandet 

• Løding 
• Østbyen 

Disse skolene var med:

Dette er gjort: 
• Flytting av gangfelt i Bjørndalsveien
• Opphøyet fotgjengerovergang 
 Mørkvedveien
• Sti utbedret ved Tverlandet skole
• Fotgjengerovergang i Innstrandveien
• Gangfelt i Knut Hamsuns vei
• Lys mellom Rundhaugen og 
 Hunstadringen
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Vi bygger ut rv. 80 for 2,1 milliarder 
kroner, men prosjektet handler om mer 
enn at bilene skal komme seg tryggere 
og raskere fram. Det handler også om 
kollektivtrafikk, miljø og myke trafikanter. 

Trafikken mellom sentrum og 
områdene øst for Hunstadmoen 
vil for det meste bruke tunnelen. 
Det øker fremkommeligheten og 
trafikksikkerheten på dagens trefeltsvei, 
også for bussene. 

Trefeltsveien vil fortsatt være hovedvei 
for de som kjører mellom sentrum og 
Grønnåsen, Alstad og Hunstadmoen, men 
etter beregningene forsvinner om lag to 
tredeler av trafikkbelastningen mellom 
Grønnåsen og Bodøelv. Dermed blir også 
miljøgevinsten merkbar for de som bor 
og ferdes langs strekningen. 

Det er ikke avklart om dagens trefeltsvei 
fortsatt skal ha lysregulering med 
veksling mellom ett og to felt.

Også de myke trafikantene
Rv. 80-prosjektet har også tiltak for 
de som sykler og går. Fra Bodøelv 
blir det sykkelvei med fortau fram 
til Thallekrysset. Underganger gjør 
transporten trygg og effektiv. 

Elveparken med elvepromenaden ved 
Bodøelv gir en sammenhengende sti fra 
marka til sjøen, og er ett eksempel på 
standardheving for økt trivsel.

Her kommer tunnelen
I øst starter tunnelen på Hunstadmoen, 
der lyskrysset ligger i dag. Når tunnelen 
er ferdig, vil trafikanter fra Nedre og 
Øvre Hunstadmoen fortsatt bruke dagens 
trefeltsvei til og fra sentrum. Sigrid 
Undsets vei blir lagt over tunnelåpningen 
og inn på trefeltsveien, litt nærmere byen 
enn nå. 

Tunnelen blir 2,8 km lang. Den får to 
adskilte løp, med to kjørefelt i hver 
retning. Tunnelen skal ha nødtelefoner, 

brannslukkere, ventilasjon og 
havarilommer. 

På bysiden ender tunnelen i området ved 
Bodin leir.

Ombygging av kryss
Bodøelvkrysset endres til to 
rundkjøringer, som leder deg enten mot 
sentrum eller Olav V. gate. Tilførselsveien 
til området ved Bodin leir går «på taket» 
av tunnelåpningen. 

Dagens rundkjøring på Stormyra flyttes 
nærmere Bodøelv, og Hålogalandsgata 
skal gå på ei bru over riksveien. Den 
knyttes sammen med Kirkeveien 
og Junkerveien i ei ny rundkjøring. 
Thallekrysset blir også rundkjøring. 

Olav V. gate blir utvidet til fire felt med 
midtdeler mellom Bodøelvkrysset og 
Gamle Riksvei.

Ny riksvei – noe for alle
Riksvei 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset, med tunnelen og 
tilhørende kryss og rundkjøringer på begge sider, er den dominerende 
delen av hele Bypakke Bodø. Men kanskje ikke den viktigste.

Et helt nytt trafikksystem ved Bodøelv for de som kjører og sykler, og du går trygt langs Bodøelva fra marka til sjøen - Ill.: Norconsult/Statens vegvesen

Slik blir din byggehverdag:
Statens vegvesen legger stor vekt på at 
ulemper, køer og midlertidige løsninger 
skal bli til minst mulig heft og bry. Likevel 
kommer alle trafikanter og naboer langs 
Bodøs viktigste og eneste store inn- og 
utfartsvei til å merke at det foregår 
et stort arbeid de neste fire årene. 
Anleggsaktiviteten må nødvendigvis 
foregå der folk bor og ferdes. Her er noe 
av det som vil merkes:

• Rv. 80 vil gå i omtrent samme trasé 
som i dag gjennom hele anleggsperioden. 
Mest konsentrert anleggsvirksomhet 
blir det i området rundt Hunstadmoen. 
Veibanen vil i perioder bli flyttet noe 
sideveis, og det må påregnes en del kø. 

• Rystelser fra tunnelsprenging vil 
merkes, men de er ikke risikable verken 
for mennesker eller hus. Det er gjort 

tilstandsregistreringer på de nærmeste 
husene over tunnelen, og rystelser skal 
overvåkes med målinger. 

• Sigrid Undsets vei, som går fra 
Hunstadveien til rv. 80, vil bli stengt i 
skoleferien sommeren 2016. Trafikken 
til og fra Øvre Hunstadmoen må da gå 
via krysset ved Hunstadsenteret. For 
gående og syklende blir det ei midlertidig 
gangbru over krysset på Hunstadmoen. 

• Gamle Riksvei vil bli stengt i krysset 
ved Olav V. gate i skoleferien sommeren 
2016.

• Rundkjøringa på Stormyra, der rv. 80 
møter Hålogalandsgata/Kirkeveien, vil 
bli midlertidig flyttet noe lenger vestover 
mens de store ombyggingene foregår der.

• Bodøelvkrysset får midlertidige veier 
og kryss. Byggingen vil i stor grad skje 
ved siden av eksisterende trafikk.

• Steinmassene fra tunnelen skal 
kjøres fra Bodøelv til Langstranda. 
Jordmassene skal til Jensvolldalen. 
Dermed blir det flere store kjøretøy på 
disse strekningene.

• Det blir lagt vekt på å ha så få 
midlertidige vegomlegginger som mulig. 
De som bygges, skal ha fast dekke og 
tilstrekkelig bredde.

Det nye vegsystemet på rv. 80 sett fra sentrum mot øst - Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

Tunnelinngang Hunstadmoen - Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen
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Østbyen skole er en av skolene som 
opplever store utfordringer når barna 
kjøres til skolen. 

- Jeg tror at flere foreldre vil stille seg 
positive til at barna går mer, når de kan 
føle seg sikre på at de beveger seg i 
trygge omgivelser, sier Loke Gulliksen. 
Han er leder for Østbyen FAU og har 
engasjert seg for at dagens stopp-sone 
blir respektert, og nå ser både han og 
resten av FAU fram til at kommunen tar 
tak og utbedrer området rundt skolen og 
i tilstøtende gater, slik at det blir tryggere 
og mer oversiktlig. 
 

- Dagens fortauløsning vil oppgraderes, 
slik at bredden blir minimum 2,5 meter. 
Dette vil gjøre at barna kan ferdes 
tryggere i Ole Reistads vei. 

Dropp off-sonen vil bli på området der det 
tidligere var parkeringsplasser, og det vil 
komme en egen av- og påstigningsplass 
for bevegelseshemmede, sier 
prosjektleder Tom Johannessen ved 
Byteknikk i Bodø kommune.

Johannessen forteller videre at det 
vurderes å etablere dropp off-soner i 
Børtindgata og Sandhorngata. Han har 
tro på at litt større barn like gjerne kan 
gå derfra, som å kjøres helt til skolen. Et 
nytt fortau i Nordlysbuen vil være med 
på å trygge skoleveien for de barna som 
naturlig vil bruke denne, enten de bor i 
nabolaget, eller blir kjørt dit.

Akkurat det gleder Gulliksen, som selv 
bor i området. Han ser helt klart at enkle 
tiltak vil bedre situasjonen betraktelig.

- En kan ikke forvente at foreldrene skal 
la de minste krysse trafikkert gate uten 
fotgjengerovergang, eller la dem gå langs 
gater uten tydelige fortau, sier han. 

Fra kommunens side er det forståelse for 
at foreldrene vil sette av de minste barna 
nærmest mulig skolen. 

- Men når barna blir litt større, ønsker 
vi å oppfordre foreldrene til å slippe 
barna av litt lengre unna skolen, sier 
Johannessen. 

Også dette tror Loke Gulliksen mange 
foreldre vil stille seg positive til. 

- Den helsemessige gevinsten selv ved 
litt mer fysisk aktivitet er stor, og det tror 
jeg foreldrene vil støtte opp om så lenge 
barna er trygge.

Fornøyde barn og voksne
Barn skal komme seg trygt til skolen, selv om de ikke 
blir kjørt helt til skoletrappa.

Elev- og voksenrepresentanter ved Østbyen skole

Nerenga barnehage på trygg marsj i Mælen

Rundkjøring er den kryssløsningen som 
har færrest personskader, det viser sikre 
undersøkelser. Faktisk er det 50 % større 
sjanse for at en møteulykke mellom biler 
i lyskryss får alvorlige personskader som 
følge. Rundkjøringer avvikler også flere 
biler per minutt.

- Derfor blir det i forbindelse med 
Bypakke Bodø satt i gang bygging av 
flere rundkjøringer. På Stormyra vil 
det komme to nye rundkjøringer, og en 
tredje vil bli etablert i Mælen. Vi velger 
den løsningen som er tryggest for myke 
trafikanter, sier Trond Harborg på seksjon 
for miljø og trafikksikkerhet i Statens 
vegvesen.

- Dette er et område vi ofte beveger oss i 
sammen med store barnegrupper, og alle 
tiltak som fører til roligere trafikkforhold 
er velkomne, sier Kirsti Asplund. Hun 
er styrer i Nerenga barnehage, og deres 
hovedfokus er uteaktivitet, enten det er i 
skogen eller i fjæra. Barna elsker disse 
turene, enten det er for å bade, grave i 
sanden eller lete etter morsomme skjell 
og småkryp. 

- Fri lek i fjæra et topp, sier Kirsti 
Asplund. Hun forteller at mange av 
barnehagene bruker dette området, 
og selv om det i dag er mulig å gå helt 
fram på gangvei, bortsett fra kryssing av 
Nordstandveien, ser hun fram til roligere 
trafikkforhold og bedre tilrettelegging for 
de minste og mykeste trafikantene. 

Rundkjøringen i Mælen er planlagt 
utformet på en slik måte at den 
naturlig skal lede mest mulig trafikk 
ned på Rønvikleira, i stedet for langs 
Nordstandveien. 

- Vi ønsker at Nordstrandveien og 
boligområdene der blir avlastet for 
mest mulig gjennomgangstrafikk, sier 
Harborg.

Rundkjøringer regulerer helt naturlig 
fartsnivået, og slik det er i dag, holder 
bilene relativt høy fart ned fra Bratten, 
sier Harborg.

Tryggere med rundkjøring
Ungene fra barnehagene i Rønvik går ofte til Kvalvikstranda for å kose seg i vannkanten. Med ny 
rundkjøring i Mælen vil de nyte godt av roligere trafikkforhold. 

Rundkjøring i Mælen. Ill.: Statens vegvesen



Bomstasjonene kommer i høst

• Takst 15 kroner for personbiler og 45 
 kroner for tunge kjøretøy (over 3 500 kg)
• Innkreving i begge retninger
• Innkrevingstid 15 år
• Fritaksordninger, bl. a. for el-biler 
 og forflytningshemmede
• Alle rabatt- og fritaksordninger 
 forutsetter bruk av brikke
• AutoPASS-avtale og brikke gir 
 10 % rabatt og fordeler som 
 timesregel og månedstak

 - Timesregel: Du betaler aldri for mer 
  enn én passering i timen
 -  Månedstak: Du betaler aldri for mer enn 
  80 passeringer i måneden. Personbiler 
  betaler maksimalt 1080 kroner 
  i måneden
 - Timesregel og månedstak vil også 
  gjelde for bomstasjonen ved 
  Tverlandsbrua. Innkrevingen der 
  avsluttes ca. høsten 2020

Det kan bli endringer, men det kommer 
detaljert informasjon senest en måned før 
innkrevingen starter.

AutoPASS – enklest og billigst
De som allerede har avtale med 
bompengeselskapet Veipakke Salten AS, 
trenger ikke gjøre noen endringer i avtalen 
sin. Den vil automatisk gjelde for bomringen 
i Bodø. 

Les mer om fordelene ved AutoPASS og tegn 
avtale på www.autopass.no. Da kommer 
brikken i posten.

I Bypakke Bodø skal bilistene betale 
bompenger også i utbyggingsfasen. 
Det har Stortinget vedtatt. 

Bomringen består av syv innkrevingspunkt 
rundt sentrum (se kart). I tillegg blir det 
samordning med bomstasjonen 
ved Tverlandsbrua. 

Det blir én veistenging som følge av 
bomringen; i krysset Ragnar Schjølbergs 
vei og Gjerdåsveien.

Fra oktober 2015 vil bomringen rundt Bodø sentrum være på plass. 
Du kan spare mye på å ha brikke i bilvinduet.

Her skal bomstasjonene stå - Illustrasjon: Statens vegvesen

Fakta om bomringen

www.bypakkebodo.no www.facebook.com/bypakkebodowww.vegvesen.no/bypakkebodo


