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Innledning

samfunnsmål og effektmål

Formingsnotatet er utarbeidet som en del av detaljreguleringsplanen for
rv. 80 trefelten Hunstadmoen - Bodøelv. Notatet skal sikre en utforming
av anlegget som er tilpasset omgivelsene og bidra til at prosjektet når
målene som er satt i reguleringsplanen, se punkt om mål.

Samfunnsmål og effektmål (for det bygde prosjektet). Styringsgruppa for
Bypakke Bodø har vedtatt målsetningene for prosjektet:

Formingsnotatet er på et overordnet nivå og gir føringer for utforming av
strekningen. Notatet er utarbeidet gjennom forprosjekt og reguleringsplan
prosess. Det viderefører prinsipper for utforming gitt i formingsveilederen
for rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset, formingsveilederen for forprosjekt
Thallekrysset - Bodø stasjon og formingsveilederen for Nordstrandveien.
Alle disse prosjektene er en del av bypakke Bodø og det er et ønske å få
en gjennomgående god og lik standard på prosjektene i pakken.
Formingsnotatet er et supplement til plankart og bestemmelser samt
gjeldene normaler og håndbøker. Den kan ikke overstyre andre relevante
og juridiske føringer eller Statens vegvesens håndbøker. Det er den
prosjekterende som har ansvaret med å finne løsninger etter gjeldende
regelverk og dette notatet.
I formingsnotatet er prosjektområdet inndelt i delstrekninger og
punkt/områder. Delstrekningene er inndelt etter forhold som terreng,
infrastruktur, bebyggelse og landskapsrom.
På strekningen er det flere viktige knutepunkter, overganger og
kollektivpunkt som ofte sammenfaller. Disse punktene/områdene er i
prosjektet viktige for å oppnå ønsket målsetning. Disse områdene er i
formingsnotatet kalt busslommeparker.
Prosjekts ytre avgrensning er satt ut fra et mål om å minimere inngrep i
boligområder. I tillegg er prosjektet klart avgrenset i kryssområdene til å
kun romme plass til nødvendige tiltak. Prosjektets form er derfor en lang
og smal korridor med klare avgrensninger til omgivelsene.

1 Effektive og attraktive løsninger for kollektivtrafikk
Dette betyr:
• God framkommelighet for bussen.
• Prioritering i kryss, buss hindres ikke av biltrafikk.
• Busslommer med tilstrekkelig kapasitet.
• Attraktive bussholdeplasser i forhold til vær, trafikk osv.
• Attraktive gangveger fram til bussholdeplassene.
Løsninger som skal vurderes:
• Sykkelparkering for overgang mellom sykkel og buss.
• Sanntidsinformasjon på holdeplasser.
2 Effektive og attraktive løsninger for gange og gjennomgående
sykkelveg.
Dette betyr:
• Separat løsning for sykkel og gange, f.eks. sykkelveg med fortau.
• Enhetlige løsninger uten systemskifter.
• Trafikksikre løsninger for kryssing mellom veg og sykkelveg/fortau.
• God framkommelighet, også vinterstid.
Løsninger som skal vurderes:
• Planskilt kryssing mellom veg og sykkelveg/fortau.
3 Trafikkløsninger som ivaretar næringstransport, men som gir færre
bilbaserte arbeidsreiser.
Dette betyr:
• Effektive løsninger for næringstransport.
• Ikke nødvendigvis køfritt i perioder med rushtrafikk.
Premiss for løsningene er:
• Universell utforming.
• Trafikksikre løsninger.
• Løsninger som fremmer god drift og vedlikehold. Også
vintervedlikehold av gang- og sykkelløsninger.
• Reversibelt midtfelt skal utgå.
• Løsninger som ivaretar og forbedrer miljø.
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Målprioritering:
Mål nr. 1 og 2 er likestilte og prioriteres høyest, mens mål nr. 3 prioriteres
lavest. Dette betyr at framtidens løsning for strekningen skal ivareta gode
løsninger for kollektiv, gang og sykkel, men at dette kan skje på bekostning
av bilbasert transport.

Bakgrunn
Bypakken ferdigstiller i løpet av 2019 ny rv. 80 på strekningen Øvre
Hunstadmoen til Thallekrysset, ny vei går i tunnel mellom Hunstadmoen
og Rønvikjordene. Dagens rv. 80 med trefelten får ved åpning av ny veg
betydelig redusert trafikk, vegen skal da reduseres til to kjørefelt. Redusert
vegbredde frigir areal til en oppgradert gang- og sykkelveg på strekningen
med adskilte felt til gående og syklende. Gang- og sykkelvegen ligger på
sørsiden av vegen og følger den tilnærmet parallelt på strekningen.

100 m

Rv 80 - Fauske – Bodø
Riksveg 80 er hovedvegen mellom Fauske og Bodø. Strekningen Hunstadmoen – Bodøelv vil ved åpningen av ny rv 80 Hunstadmoen - Thallekryset ikke være en
del hovedvegen lengre. Vegen får en ny funksjon som gir rom til å formgi og tilpasse vegen på nytt til omgivelsene den ligger i. Vegen går fra å være hovedveg
til å være en øvrig hovedveg. En øvrig hovedveg har krav til en viss vegstandard. Grunnlaget for endringene på dagens veg har vært målene for prosjektet,
beregnet ÅDT samt de gitte utformingskrav til kategorien øvrig hovedveg.
Rv 80 - trefelten og tilliggende områder
Dagens rv 80 er innfartsåren inn og ut av Bodø by, og er den mest trafikkerte veien i Bodø. Når ny veg åpner i 2019 vil mye av trafikken flyttes dit og rv 80
trefelten avlastes vesentlig for trafikk. Byen har vokst mye med større boligområder og små tettsted på strekningen. En hovedveg kan sees som en stor
samleveg. På strekningen knytter rv 80 sammen boligfeltene for kjørende, da det ikke er mulig å kjøre bil internt mellom disse på grunn av fysiske stengsler. Det
er mulig å gå og sykle mellom boligområdene og bydelene.

dagens veganlegg Estetisk vurdering

Vegen er ei tydelig linje i landskapet som fysisk deler opp omgivelsene, og er i dag en barriere for bevegelse på tvers av vegen untatt de tilrettelagte
kryssingspunktene. Riksveg 80 har en utforming som pr i dag kan tilfredsstille utbedringsstandard med 80km timen. Vegen er bred, den har stiv linjeføring med
få kurver og planskilt kryssning for myke trafikanter. Riksveg 80 oppleves som en motorveg gjennom randbebyggelsen til Bodø by. Veginngrepet oppleves ekstra
bredt fra Øvre Hunstad til Toppen på grunn av parallell linjeføring med jernbanen. Fra Stilledal til Grønnåsen ligger Soløyvannveien parallelt med Rv 80, dette
gir en stor total bredde veg. Fra Grønnåsen til Skeid ligger vegen og gangsykkelvegen i en korridor mellom fjellskjæring og støyskjerm isolert fra omgivelsene.
Vegen er et tydelig strukturerende element, og tilgrensende områder er med på å forsterke riksvegen som barriere gjennom boligfelten. Riksvegen er en
premissbærer for videre utvikling i tilgrensende områder.
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Delstrekning
hunstadmoen - Stille dal

Punkt
Toppen

Delstrekning
Stille dal - Grønnåsen

Punkt
Stille dal-Krysset

Delstrekning
Grønnåsen - skeid

Punkt
Grønnåsen

Delstrekning
Skeid - bodøelv

Punkt
Skeid

Muligheter
•

Utsiktpunkt mot Børvasstindene, kombinert med hvileplass
• Styrke/fremheve vegens sidevegetasjon
• Langsgående grøntrabatt
• Bevare grøntområde som er et hvilested for fugler

Utfordringer

Dagens situasjon
•

• Mur langs gang- og sykkelveg
Nærføring til vegen mellom Øvre -Hunstamoen og Toppen
• Betongmur på Toppen

Punkt
Toppen
Delstrekning
Hunstadmoen - Stille dal
Delstrekningen går fra rundkjøringen på Hunstadmoen til lyskrysset på
Stille Dal. Gang- og sykkelvegen ligger parallelt med veien på sørsiden.
Fra Hunstadmoen til Toppen går gang-sykkelvegen i nærføring med
trafikkert veg. Strekningen stiger opp mot Toppen og det er hellende
skogkledd terreng ned mot fjorden. På dette partiet er det utsikt mot
Børvasstindene og fjorden. På samme parti ligger jernbanen med
parallelføring til vegen, jernbanen i nord og hellende terreng i sør gir
vegen en smalt løp.

Toppen er det høyeste punktet på delstrekningen. Toppen er et
knutepunkt for myke trafikanter i dag med gangbroen som knytter Øvre
Hunstad og Toppen sammen på tvers av trafikert veg. Gangbrua erplassert
mellom de to holdeplassene og knytter de to bydelene sammen.
Bussholdeplassene har en nøktern standard, som ikke tilfredsstiller
universell utforming. Langs gang – og sykkelvegen på Toppen er det en
høy betongmur som smaler inn rommet langs vegen. Muren er utsmykket
med store abstrakte former i trereliffer.

Muligheter
•

Utsmykke betongmur
• Busslommeparker
• Skogkledd kolle på Toppen
• Økt vegetasjonsbruk

Fra Toppen til Stille Dal krysset ligger sykkelfelt og fortau noe høyere i
terrenget og med økt avstand til trafikkert veg. Dette gir en god oversikt
over området for myke trafikanter. Bebyggelsen i sør fra Toppen til Stille
Dal ligger høyere enn gang og sykkelvegen, med en terrengmur. Mot Stille
Dal krysset ligger sykkelfelt og fortau på samme høyde og nært trafikkert
vei igjen.

Utfordringer
•

•

Rv 80 over Toppen med betongmuren og bru, sett mot vest. Viafoto

Betongmur på Toppen
• Gangbro - standard
• Lite og smalt areal ved holdeplassene
• Knytte knutepunktet tettere sammen
Gjøre dette til et attraktivt påkoblingspunkt for gående og syklende
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Muligheter
•

Restarealer langs strekningen omskapes til grønne lommer
• Støyskjerm som er tilpasset gatemiljøet
• Bevare poppelallè
• Bryte opp riksveg 80 som barriere mellom nord og sør

100 m

Utfordringer

Dagens situasjon

•

• Blandet trafikk i gatene
Rv. 80 som barriere mellom bydeler

Punkt
Stille dal-Krysset

Delstrekning
Stille dal - Grønnåsen
Fra Stille Dal til Grønnåsen går trasèen for gående og syklende langs Petter
Engens vei og Ole Jensvolls vei. Langs strekningen er det en støyskjerm
mot rv.80. Petter Engens vei og Ole Jensvolls vei er boliggater med
bebyggelse bestående av tomannsboliger og eneboliger, med tilhørende
parkeringsplasser, hager, innkjørsler og garasjer. Petter Engens veg er
delvis stengt for biltrafikk, kun kjøring til eiendommene er tillatt og ingen
gjennomkjøring. Det er blandet trafikk i gatene da det ikke er fortau.

Stille Dal er et knutepunkt på strekningen med bussholdeplasser,
undergangs krysning av rv.80 og kryssing i plan over Fogdeveien.
Tilliggende områder til vegen er næringsområder med blant annet
en ubemannet bensinstasjon og boliger. Løsningen med kryssing
både i plan og undergang medfører et nett av gang- og sykkelveger.
Bussholdeplassene ligger vest for krysset og er begge i tilknytning til gangog sykkelveger uten trafikk. Bussholdeplassene tilfredsstiller ikke kravene
til universell utforming.

•

• Restareal ved Stille Dal-krysset
Strukturere og fremheve knutepunktet Stille Dal
• Hvilepunkt
• Økt grønnstuktur

Utfordringer

På delstrekningen er riksvegen en tydelig linje i landskapet som markeres
med støyskjermen, poppelallèen og Soløyvannsveien. De parallelle veiene
gir en bred bredde til sammen. Trealleen er et viktig element som bryter
opp, strukturerer og gjør veien grønnere.
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Muligheter

•

• Oppgradering av kulvert
Kryssing i plan og planskilt for myke trafikanter, gir omveier og et
mindre lesbart anlegge

Stille Dal krysset, sett mot vest. Viafoto

Muligheter
•

• Videreutvikle grønnstrukturen
Frodigere grøfter mellom gang- og sykkelveg
• Belysning
• Hvileplasser
• Grønn overvannshåndtering (delvis)

Utfordringer

•

• Monoton strekning
Avskåret fra omgivelsene, vanskelig å skape påkoblingspunkter
• Biltrafikken påvirker reiseopplevelsen i negativ retning
for myke trafikanter

Dagens situasjon
Punkt
Grønnåsen

Delstrekning
Grønnåsen - skeid
Riksvegen går i ei rett linje fra Grønnåsen til Skeid med gang- og
sykkelvegen liggende parallelt i sør. Vegen har en langsgående støyskjerm
i nord og en fjellskjæring i sør. Vegen og gang og – sykkelvegen har ingen
kontakt med omgivelsene bak støyskjermen og fjellskjæringen. Mellom
gang- og sykkelvegen og fjellskjæringen er det plantet trær og det er noe
grønt/villniss i selve skjæringen.

Grønnåsen-krysset er et lysregulert kryss mellom riksveg 80,
Soløyvannsveien og Bodøsjøveien. Krysset er et knutepunkt med
bussholdeplasser i begge retninger, liggende på vestsiden av krysset.
Kryssing i plan over Bodøsjøveien og gangbru over riksveien knytter
Grønnåsen og Alstad sammen for myke trafikanter. Ulike løsninger for
kryssing av veiene gir et gangveinett i tilknytning til brua. Kryssområdet
ligger i et område med næringsbebyggelse i sør, eneboliger og barnehage
på Grønnåsen i nord og typiske restareal i øst. Grønnåsenkrysset er et
viktig kryss på strekningen og fordeler trafikk og myke trafikanter til
boligområdene.

Muligheter
•

Forenkle gang- og sykkelvegnettet
• Bryte ned barrieren rv. 80 er for ferdsel
• Videreutvikle grønnstrukturen
• Tilliggende restaral innlemmes i anlegget
• Møteplasser
• Tydeliggjøre knutepunktet visuelt

Utfordringer

.

•

Store konstruksjoner med tilhørende terrenginngrep
• Omveier for myke trafikanter
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Grønnåsen krysset, sett mot vest. Viafoto

Muligheter
•

• Grønnstruktur - ny allé
Bevare grønnstruktur langs Bodin kirkegård

Utfordringer
•

Dagens situasjon

Muligheter

Punkt
Skeid
Delstrekning
Skeid - bodøelv
Fra Skeidsvingen og frem til Bodøelv ligger kirkegården på sør/vest siden
av rv 80 og Rønvikjordene på motsatt side. Landskapet åpner seg ved
Skeid opp mot Rønvikjorndene. Gang- og sykkelvegen går parallelt med
rv.80, og ligger mellom vegen og kirkegården. Langs gjerdet til Bodin
kirkegård er det en veletablert hekk som har stor prydverdi.

Smalt areal mellom rv. 80 og Bodin kirkegård

•

Restareal mellom bussjoldplass og Gamle Riksvei innlemmes i ny
grønnstruktur
• Påkobling til et større gang- og sykkelvegnett ved Gamle Riksvei
og Børingveien

Mot Skeid svinger rv. 80 seg slakt mot nord. Gamle Riksveg starter
ved Skeid og går i retning vest mot Bodin kirkegård. Gamle Riksvei har
bebyggelse på begge sider og blandet trafikk går frem til kirkegården. På
Skeid er det busstopp i begge retninger i tilknytning til undergang under
rv 80. Mellom Rv 80 og Kirkegården er det et restareal som er ubenyttet.

Utfordringer

•

Sykkelveg mellom rv. 80 og bebyggelse hvor det er svært trangt
•
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RV. 80 ved Skeid, sett mot øst. Viafoto

Undergang

Dagens situasjon -Bilder

Bru på Toppen, sett mot vest. Viafoto

Rv 80 Stille Dal krysset, sett mot øst. Viafoto

Rv 80 Grønnåsenkrysset, sett mot vest øst. Viafoto

Rv 80 på Toppen, sett mot vest. Viafoto

Rv 80 mellom Grønnåsen og Stille Dal, sett mot vest. Viafoto

Rv 80 mellom Grønnåsen og Skeid, sett mot vest. Viafoto

Rv 80 mellom Gønnåsen og Stille Dal, sett mot øst. Viafoto

Rv 80 Skeid, sett mot vest. Viafoto

Rv 80 Stille Dal krysset, sett mot vest. Viafoto
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Fremtidig rv.80 trefelten
Konsept

Formingsprinsipp

Utformingskonseptet for prosjektet er å skape en attraktiv strekning å
bruke for myke trafikanter, dette kommer oppå den øvrige målsettingen.
Attraktiv ved å være trygg og enkel i bruk, men også mer interessant og
mindre monoton ved å appellere til sansene.

Strekning
Strekningen skal knytte anlegget sammen og gi en overordnet helhet
gjennom god arkitektur. Prosjektet er langt og smalt. potensialet i
omgivelsene må utnyttes og eksisterende kvaliteter må bevares og løftes
frem.

Rv.80 skal ha, så langt det er mulig, en arkitektur og utforming mot
gatemiljø. Vegebredden skal bli mindre og vegen skal dempes i området
så den visuelt er en mindre barriere.
Vegetasjon, utsmykning og belysning skal brukes bevisst for å skape en
strekning som er attraktiv å bruke. Disse virkemidlene skal brukes på
en tidløs, hensynsfull og moderne måte. Dette med hovedgrunn i at
strekningen er en del av hverdagslandskapet til beboerne og brukerne i
området.
Konseptet er å se prosjektområdet som delstrekninger og knutepunkter.
Delstrekningene er inndelt etter forhold som terreng, infrastruktur,
bebyggelse og landskapsrom. På strekningen er det viktige knutepunkter,
overganger og kollektivpunkt som ofte sammenfaller. Disse områdene er
i formingsnotatet kalt busslommeparker. Inndelingen i delstrekninger og
punkt gir et konspet med ulik detaljeringsgrad. Strekningen er enklere og
mer robust utformet. Knutepunktene, der folk skal oppholde seg, består
av områder med høyere grad detaljering og skjøtselsbehov.
Gang- og sykkelvegen anlegget skal være trygg, funksjonell og attraktiv
god for mange brukergrupper, fra transportsyklisten til barnehagen på tur.

Strekningen er delt inn i delstrekninger som har ulike muligheter og
utfordringer, så hver strekning må løses stedlig, samtidig som det er en god
sammenheng i anlegget.
Mål for delstrekninger:
• Trygg og attraktiv strekning å bruke for myke trafikanter
• Forme veganlegget med gatepreg, for å bryte ned dagens motorveg
• Bevisst vegetasjonsbruk som er tilpasset omgivelsene, en “grønn” gangog sykkelveg
• Hvilesteder
• Ivareta og øke verdien på hverdagslandskapet
• Utsmykning og belysning som er stedstilpasset
• Et anlegg som har en merverdi i tillegg til hovedfunksjonen: skape
identitet, møteplasser og appellere til sansene
• Integrere “restareal” langs strekningen
• Knytte overvannshåndtering og grøntareal sammen

Busslommepark
Busslommeparkene skal strekke seg ut til omgivelsene rundt. Områdene
skal ha en visuelt tydelig profil tilpasset tilliggende omgivelser. Parkene
ligger historisk sett på ulike typer områder; Skeid med tilknytning til Bodin
kirke og Gamle riksvei, Grønnåsen var et område ved sommervillaer
med hager, Stille Dal var et landbruksområde med meanderende bekker
og Toppen var et skogsområde. Historisk sett var disse ulike grunnet
naturgittte forhold men også avstanden til byen.Busslommeparkene skal
fremheve stedet og knutepunktet og skape nye møteplasser i kombinasjon
med venteområdet til buss. Busslommeparkene skal være lettfattelige
for brukerne og være et kjært punkt på strekningen. Disse parkene er
smykkene på strekningene som har en rikere vegetasjon - og materialbruk
og økt detaljeringgrad.
Mål for busslommeparker:
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•
•
•
•
•
•

Være et attraktivt område å oppholde seg på
Fremmer og forenkler bruk av kollektivtransport
Fremhever stedet og historien, styrker stedsidentitet
Gjør punktene mer gjenkjennelig (økt lesbarhet)
Være et attraktive påkoblingspunkt på gang- og sykkelvegen
Bygge ned vegens barriere, knytte bydelene tettere sammen

Fremtidig rv.80 trefelten
Konstruksjoner
Undergang
Undergangen under rv 80 ved Stille Dal og Skeid er en del av
prosjektområdet. Disse er under arbeidet med reguleringsplan bestemt
beholdt slik de er i dag.
Undergangene har en viktig oppgave i prosjektet som kryssningspunkter
av rv 80 og påkoblingspunkter til den nye gang- og sykkelvegen.
Kulvertene har behov for utbedring for å få dem mer attraktive å
bruke. Spesielt kulverten på Stille Dal trenger utbedring da den tidvis
oversvømmes. Mindre tiltak som overflatebehandling og belysning bør
benyttes til å få kulvertene til å være mer innbydene pluss tryggere, og gi
en sammenheng i anlegget.
Bruer
Eksisterende bru på Toppen er også vurdert til å ikke være en del av
prosjektet på reguleringsplan nivå. Brua tilfredstiller ikke krav til universell
utforming. Ved utbedring av brua bør den få et uttrykk som knytter
Hunstadmoen, Toppen og bussholdeplassen bedre sammen.
Grønnåsenkrysset
I krysset vil det bli to nye gang- og sykkelveibruer som krysser rv. 80
og Bodøsjøveien. Brua over rv 80 går mellom to terrenghøyder og
ligger ganske godt i landskapet. Ny bru erstatter eksisterende bru. Brua
over Bodøsjøveien går fra terrenghøyden og lander på ei stor fylling.
Bruene vil dominere Grønnåsenkrysset både med konstruksjonene og
terrenginngrepene. Konstruksjonen og tilhørende inngrep må formgis og
tilpasses omgivelsene. Murer oppført i tilknyttning til bruene skal være
natursteinsmurer lik de på rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset. Murene
skal ikke være høyere enn nødvendig og tilpasses slik at de blir minst
mulig dominerende. Terreng over og under mur skal beplantes med
vegetasjon som demper muren.
Bruene skal ha en god arkitektonisk utforming og være innbydene for
brukerne. Bruene skal sees i sammenheng med hverandre og høre
sammen visuelt. Det skal være en formmessig sammenheng mellom
busslommeparkene og bruene slik at de knytter Grønnåsen krysset
sammen.

Støyskjerm
Støyskjermer er et dominerende lineært element langs rv 80. Skjermen
er en barriere både visuelt og fysisk.

•

Skjermingstiltakene må løses ut fra sitt sted og sine spesielle utfordringer.
Støyskjermingen skal plasseres mest mulig hensiktsmessig for å redusere
støy. Plassering av støyskjermer er avgjørende både for det visuelle uttrykket og for bevegelsesmulighetene langs og på tvers av veganlegget.

•

Skjermene går i nærføring med de myke trafikantene. Utformingen av
skjermen vil påvirke brukeropplevelse av strekningen og hvor attraktiv den
er. En god visuell utforming av skjermen er derfor viktig.

•

I gatene Gamle Riksvei og Petter Engensvei er støyskjermen lokalisert
mellom eiendommene og riksveien. Sykkeltraseèn ligger langs riksveien på
disse strekningene. Støyskjermen er her en del av hagen til eiendommen
og fungerer som et tett høyt gjerde, og er i flere av hagene en integrert
del av uterommet. Støyskjermen blir her nøytralt utformet mot eiendommene. Siden mot de syklende bør ha en visuell god utforming.

•

•
•

Utformingen og plasseringen må være forankret til omgivelsene og
terrenget.
Treskjermer skal gis en nøytral farge eller vurderes bruk av ubehandlet
tre eller tilsvarende.
Skjermene skal ha et lavt vedlikeholdsbehov og plasseringen skal ta
hensyn til snølagring langs vegen.
Linjeføringen og avlsutningen av skjermen skal utformes bevisst.
Høye skjermer kan vurderes med todelt materialbruk for å redusere
høydevirkningen.
Åpninger i skjermen som lages for myke trafikanter skal markeres slik
at de er enkle å oppdage.

Materialbruk
• Støyskjermene utformes i tre
• Plexi-glass kan brukes der det er nødvendig med utsikt / gjennomsiktighet. Materialbruk og utforming skal i størst mulig grad være støyabsorberende.

I Ole Jensvollvei går støyskjermen langs gang- og sykkelvei mot Riksveien,
skjermen er både en del av gatemiljøet og veimiljøet. Skjermen må her
fungere godt visuelt både for myke trafikanter og beboerne. Skjermen
er en del av hverdagslandskapet til beboere og brukere av anlegget. Det
visuelle uttrykket på støyskjermen må her være tiltalende og heve kvaliteten til gatemiljøet.
Utforming støyskjerm
• Skjermen utformes slik at den blir et positivt eller nøytralt element i
anlegget, som er tidløs - skal ikke være trendbasert i utførelsen
• Skjermen har rett plassering for optimal støyreduserende funksjon
• Skjermen har et robust og bestandig materialvalg
• Materialvalg, utsmykning, vegetasjon og belysning brukes for å heve
skjermens visuelle kvaliteter
• Utsmykningen av støyskjermen skal primært være for de myke trafikantene men skal også fungere i veimiljøet
• Bryte opp linjeføringen til støyskjermen for å skape lommer til grønt
og få økt variasjon i vei- og gatemiljøet
• Variasjon over materialer, utførelse etc for å unngå en monton vegg.
Gjennomgående lik i utformingen men selve detaljeringen og kombinasjonen av materialbruken kan variere noe avhengig av omgivelsene.
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Fremtidig rv.80 trefelten
Vegetasjon
I anlegget har vegetasjon både praktiske, miljømessige og estetiske funksjoner. Trær er viktige elementer i by og gatemiljø. Trær gir skygge, ly for
regnet, demper støy og er viktige formingselementer.
Strekningen er i dag stedvis (ganske) frodig. Poppelallèen på Grønnåsen,
private syrinhekker langs rv 80 og spirearekken langs Bodin kirkegård er
fremtredende grønnstrukturer i anlegget. Eksisterende grønnstruktur som
er i godt hold bør beholdes videre.
HVA
• Grønnstruktur langs rv 80 veg skal ha en lettskjøttet vegetasjon
• Kollektivområder med tilliggende areal har en mer sammensatt vegetasjonsbruk som kan være mer skjøtselskrevende
• Grøntanlegget må være robust og bestandig
• Grønnstruktur sees i sammenheng med overvannshåndtering
• Herdige og robuste planter tilpasset klima
• Gatevegetasjon
HVOR
• Busslommeparker - kollektivpunkt med tilhørende areal
• Langs gang – og sykkelvegtrasè
• Langs rv 80
• Mot boligområder
• I sammenheng med overvannshåndteringen, fordrøyningsbasseng
• «restareal» i planområdet

HVORDAN
Vegetasjon brukes slik at den gamle riksvegen får et mer gatepreget uttrykk og dempes i omgivelsene den går igjennom. Vegetasjonen skal være
med å gjøre strekningen mer attraktiv å bevege seg i for mye trafikanter.
Opplevelsen av omgivelsene er viktig for brukerne og vegetasjonen bør
brukes aktivt for å skape en økt opplevelsesverdi.
Vegetasjonen skal bidra til en økt sanseopplevelse på strekningen. Gjennom bevisst bruk av vegetasjon som bidrar med farger, lukt, form, teksturer som varierer gjennom årstidene vil anlegget være levende og gi ulike
sanseoppleverlser gjennom året.
Vegetasjonen kan og bør brukes for å øke lesbarheten i anlegget med å
poengtere viktige retninger og punkter i anlegget. Grøntanlegget har økt
detaljeringsgrad i utformingen ved busslommeparkene. I disse parkene
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Hvilesteder
det mulig å ha en utvidet grønnstruktur. Kollektivparkene har hver sin
stedsidentitet som vegetasjonen bør reflektere.

På strekningen mellom busslommeparkene er det noen hvileplasser
bestående av benker og avfallsbeholder.

På strekningene mellom kollektivparkene vektlegges det en robust og
lettstelt vegetasjon. Vegetasjonsammensetningen er her enklere enn ved
parkene. Beplantingen sees i sammengeng med overvannshåndteringen
og kan ha et mer frodig og villt uttrykk.

Plassene utformes med permeabelt dekke med tydelig skille mot gangog sykkelvei. Benkene plasseres (i forhold til vegen) slik at de er lett
tilgjengelige for de passerende. Benkene skal være enkle, robuste og
tidløse i design. Avfallsbeholderen plasseres slik at den ikke er til sjenanse
for de som bruker benkene.

I utforming av vegetasjon bør det sees på muligheten på å belyse noe
av vegetasjonen. Dette vil være en videreføring av hvordan det er belyst
langs gang- og sykkelveg fra Bodøelv til Thallekrysset hvor enkelte tregrupper er belyst.

Deltrekning
Hunstadmoen - Stille dal
Hunstadmoen -Toppen
På strekningen mellom Hunstadmoen og Toppen er det god utsikt mot
Saltenfjorden og Børvasstidene i sør. Hvileplassen er på strekningen tenkt
som et utsiktspunkt. Utsiktpunktet grenser mot et grøntareal som er et
populært hvileområde for fugler, som skal bevares mest mulig inntakt.
Utsiktspunktet er tenkt som en enkel og innbydene plass, som er et
holdepunkt på delstrekningen. Det kan vurderes å anlegge et overbygg
over benkene.

Børvasstindene. Foto: Katrine Selens

Toppen -Stilledal
På strekningen skal det brukes vegetasjon aktivt for å dempe eksisterende
mur langs gang- og sykkelvegen. Rekkverket langs gang- og sykkelvegen
må være holdbart, elegant og fint å sykle langsmed.
Foto: Pinterest

Foto: Pinterest
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Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O001, O002 og O003, delstrekning Øvre Hunstadmoen - Stille Dal
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Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O002, Toppen busslommepark
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Skogen
Busslommeparken i tilknyttning til Toppen har tema skog. Toppen var
tidligere en helt skogkledd kolle av typen løvskog. I dag er det kun
selve høydetoppen som er skogkledd. Skogen er tenkt videreført inn i
busslommeparken for å opprettholde grønnstrukturen i området. Temaet
skal være gjennomgående i utformingen av busslommeparken på Toppen.
•
•
•
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○

○

Busslommepark
Toppen

Løvskog
Busslommeparken føyes sammen med eksisterende grønnstruktur
“Benker i skogen”

Foto: Pinterest
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Busslommepark
Stille dal-Krysset
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Eng og bekk
○

Stille Dal busslommepark utformes etter tema knyttet til områdets
tidligere bruk som landbruksområde med meanderene bekker.

○

○
○

○

Løsningen med kryssing for gående over Fogdeveien i plan og under Rv
80 i kulvert gir et komplisert gang- og sykkelveinett. Nettet må kobles
sammen med godt plasserte snarveier som forenkler bruk.

●

○

●
●
●

Et tidligere restareal benyttes til hvilplass. Grøntanlegget i tilknyttning
til oppholdskal ha en større sammensetning av planter og høyere
skjøtselsnivå. Vegetasjonsbruken her kan for eksmepel bestå av ulike
typer prydgress som stripegress og silkebygg, stauder som stor marikåpe,
trær og busker av pil og hegg.

●

●

●

○

○
○

Vegetasjonsbruk med referanser til elv/bekkeløp og åker
Stinettet og g/s-vegen som “elver” gjennom vegetasjonen
Vegetasjon brukes aktivt for å dempe vegen for myke trafikanter
Om mulig få inn åpent vann
○

○ ○
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○

Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O003, busslommepark Stille Dal
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Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest
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Delstrekning
Stille dal - Grønnåsen
Fra Stille Dal til Grønnåsen går trasèen for gående og syklende langs
Petter Engens vei og Ole Jensvolls vei.
Anlegget mot bebyggelsen formes som ei boliggate. Utformingen av
anlegget må her være mer dempet og underordne seg omgivelsene.
Samtidig må nytt anlegg tydeliggjøre bruken av gata.
Støyskjermen formes slik at den er en del av gatemiljøet med en finere
bruk av trematerial og økt detaljgrad på mot gatene. Støyskjermen brytes
her opp med vegetasjon som klatreplanter og busker. Der det er plass
plantes det mindre gatetrær som er oppstammet. Mot riksveg 80 formes
støyskjermen noe enklere men fortsatt som et gateelement. Innhuk langs
vegen beplantes med trær.
Hvileplasen på strekningen ligger på et restareal. Plassen formes som en
grønn rolig sone i boligmiljøet.
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Økt vegetasjonsbruk
Gatetrær der det er plass
Oppgradere gata
Gjøre støyskjemren til et gateelement

○
○

○
○

•
•
•
•

○
○

○

○
○

○

○
○

○
○

○

○
●

●

●

○

○

●

○
○

●
●

○
○

○
○

●

○
○

○

○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○

○
○
●

●
●
●

○
○

●

●

●

○

○
○

○

○

○
○
○

○ ○

○
○

○

Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O003,O004 og O005, delstrekning Stille Dal - Grønnåsen
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○
○

Busslommepark
Grønnåsen

○
○

○

○

○

Villahagen
Grønnåsen var tidligere et område bestående av landbruksområder
og spredt sommervilla-bebyggelse. Villahagene er inspirasjon til
plantebruken i området. Omgivelsene rundt lyskrysset skal være
grønne og innbydene. Restarelene i nordøst vurderes brukt til
overvannshåndtering.

○
●

●

●

●

●
●

De nye bruene over rv 80 og Bodøsjøveien skal tilpasses omgivelsene og
ha god arkitektonisk tilpassning. Terrengformingen i underkant av bru skal
utføres med tørrsteinsmur lik den på rv. 80.

○
●

●

•
•
•

Vegetsjonsbruk med referanser til de gamle villahagene
Bruke vegetasjon for å dempe de store konstruksjonene
Knytte krysset visuelt bedre sammen

○

○
○

○

Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O005, busslommepark Grønnåsen
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Delstrekning
Grønnåsen - skeid
Grønn lang hage
Delstrekningen skal brytes opp med økt vegetasjonsbruk i rabatt og
sideområde, med busker, stauder og treallè mot Skeid. Strekningen skal
gi en opplevese av å gå eller sykle i en lang hage. Eksisterende vegetasjon
som er i god tilstand bevares og innlemmes i ny beplantningsplan.
Strekningen brytes opp med hvilesteder og at enkelte tre- eller tregrupper
er belyst som ved rv 80. Mot Skeid er det mulig å teste ut regnbed som en
del overvannshåndteringen.
•
•
•
•
•

Grønn overvannshåndtering
Nye gatetrær - videreføre treallèen
Grønn, levende korridor
Hvileplasser
Ta vare på eksistrende vegetasjon
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Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O006, delstrekning Grønnåsen - Skeid
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Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O007, busslommepark Skeid
○

Busslommepark
Skeid

○

Veiskillet
Restarealet ved holdeplassen på Skeid utvikles til en busslommepark.
Parken tar opp det gamle veiskillet mellom veien inn til Bodø og den
andre veien mot Bodøsjøen og Bodin kirke. Parken ligger rundt en snarvei
for syklende og gående som skal mot Bodin kirke.

•
•
•

Strukturende vegetasjonsbruk med referanser til vegetasjonen ved
Bodin kirkegård
Økt lesbarhet av krysset
Bevare det åpne rommet
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Historisk foto. Foto: Norgeibilder.no

Utsnitt fra O-tegning (landskapsplan), tegning O008, delstrekning Skeid - Bodøelv

Delstrekning
Skeid - bodøelv
○

Delstrekningen har nye gatetrær mot rv.80, den nye trealleen skal sees i
sammenheng med allèen i delstrekning Grønnåsen - Skeid og det som skjer
ved Bodøelv. Vegetasjonen langs kirkegården ut mot gang - og sykkelvegen
skal bevares og ved inngrep replantes. Treallèen og vegetasjonsbeltet
langs kirkegården skal harmonere.
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•
•

Treallè som harmonerer med vegetasjonsbetle langs kirkegården
Bevare og eventuelt replante vegetasjonsbetle langs kirkegården

Foto: Pinterest

