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1. SAMMENDRAG
1. Det arbeides med både detaljplanlegging av stamnettsterminalen og med nye løsninger for rv 80 som
innfartsvei til Bodø. Det siste som del av Bypakke Salten.
2. Planene skal bidra til avklaring av hovedadkomst til og systemløsninger for stamnettsterminalen med
følgende hovedmål i lys av økende trafikkmengder i årene som kommer:
- Bedre kapasitet og framkommelighet for bytrafikken, for næringstrafikken ned til havna og for
gjennomgående trafikk til Nordsida.
- Bedre trafikksikkerhet, løst på en slik måte at tilstøtende gatenett avlastes for gjennomgående
trafikk.
3. Tre alternative til hovedatkomst er utredet:
- Alternativ A som baseres på at framtidig trafikk skal avvikles på dagens veier med en oppgradering
- Alternativ B, tunellalternativet som fører Jernbaneveien under jernbanesporene mot en rundkjøring
på Kortneset og som kobler Sjøgata sammen med en arm av rv 80 som går under Snippen
- Alternativ C, brualternativet som fører ei arm av rv 80 under bebyggelsen på Reinsletta og over
jernbanesporene i bru ned mot en rundkjøring ved Energihuset
4. Etter en høringsrunde i mai og drøftinger med samarbeidspartnerne, vedtok Bodø bystyre på møte
28.10.10 at alternativ A, oppgradering av dagens hovedveger, skal ligge til grunn for videre
reguleringsplanlegging.
5. Kort om problemstillinger / utfordringer
- Trafikkprognoser tilsier at det vil oppstå kapasitetsproblemer mellom Thallekrysset og
sentrum/havna hvis det ikke gjøres tiltak på rv 80 på sikt.
- Rv 80 er en barriere for myke trafikkanter mellom sentrums- og Rønvikområdet. Økende biltrafikk
betyr større vanskeligheter med å krysse veiene med mindre dette skjer planskilt.
- Det trenges derfor plangrep i området som møter disse utfordringene og legger til rette for at
trafikken kan avvikles uten ventetider.
6. Alternativ A omfatter et belte langs rv 80 på til sammen ca 20 daa. Planforslaget innebærer at rv 80 kan
utvides til 4 felt på denne strekningen. Sivert Nilsens gate blir stengt mot rv 80.
Planen baseres nå på en fotgjengerkryssing ved herredshuset i plan kombinert med signalregulering av
Gjerdåsveien. Det viser seg vanskelig å finne løsninger for en planskilt kryssing som fanger opp de
viktige trafikkstrømmene og som er brukervennlige. Det tas imidlertid høyde for eventuelt å bygge ei
gangbru over rv 80 i framtida.
Det er foretatt mindre planjusteringer som skal begrense inngrep i forhold til private eiendommer på
østsiden av rv 80. Det offentlige trafikkarealet utvides noe på denne strekningen. Det blir et noe større
inngrep i Rensåsen som følge av denne reguleringen og en mindre flytting av bussvegen.
7. Ingen bolighus må innløses etter dette alternativet. Mer trafikk gir mer støy for tilliggende boliger.
Dagens støyskjerming må derfor vurderes på nytt.
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2. PLANENS FORMÅL
2.1

Kort om bakgrunnen

Reguleringsplanarbeidet ble startet opp i 2004, men på grunn av planarbeidet i forbindelse med
Stamnettsterminalen ble arbeidet stoppet opp i påvente av nødvendige planavklaringer på havna.
I løpet av de siste årene har det skjedd ting som påvirker reguleringsplanarbeidet noe, bl.a.
• Krysset mellom Jernbaneveien og Sjøgata er utbedret og bygd om til en rundkjøring.
• Kirkeveien er oppgradert med fortau og sykkelfelt
• Det er laget en separat reguleringsplan for bussvei gjennom Rensåsparken som ble vedtatt i 2009
I perioden er det arbeidet med planen helt ned til Jernbaneveien. Den delen av planen som omfatter
jernbaneområdet og Rønvikveien er tatt inn i reguleringsplan for Stamnettsterminalen.
Siktemålet er at disse to planene skal behandles parallelt med reguleringsplanen for rv 80 Hunstadmoen –
Thallekrysset. Dette for at man skal kunne vurdere utbyggingsbehov og prioritere bruk av bompenger på hele
strekningen av rv 80 fra Tverlandet til fergekaia
Norconsult er engasjert av Bodø kommune til å utarbeide planen.

2.2 Formålet med planen
Planen skal bidra til avklaring av hovedadkomst til og systemløsninger for stamnettsterminalen med følgende
hovedmål i lys av økende trafikkmengder i årene som kommer
- bedre kapasitet og framkommelighet for bytrafikken, for næringstrafikken ned til havna og for
gjennomgående trafikk til Nordsida
- bedre trafikksikkerhet, løst på en slik måte at tilstøtende gatenett avlastes for gjennomgående trafikk

3. PLANENS HOVEDINNHOLD
3.1 Beliggenhet

Planområdet er vist på figuren (4 felt
som følger dagens rv 80). Det er på ca 20
daa.

3.2 Eksisterende forhold
Området er i dag hovedsakelig benyttet til offentlig trafikkformål. Vest for rv 80 mellom Herredshuset og
Kongens gt. ligger Rensåsparken. Det er begrenset med VA-ledninger men noe Elkabler og teleanlegg i
planområdet.
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I tillegg til noe flystøy og støy fra jernbanen er det berørte området i hovedsak eksponert for veitrafikkstøy.
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på de aktuelle vegarmene er stipulert til:
- Rv80 ved Herredshuset:
13 000 kjt. ÅDT
- Rønvikveien:
7 000 kjt. ÅDT
- Kirkeveien:
12 000 kjt. ÅDT
Planen gir som konsekvens at det blir inngrep i Rensåsparken og Sivert Nilsen gata stenges mot rv 80.

3.3 Problemstillinger
Utviklingstrekk og utfordringer:
- Innfarts- og bytrafikken vokser. Det nærmer seg kapasitetsgrensene på hovedvegene.
- På rv 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset regner Statens vegvesen med en årlig vekst på 0,9 % pr
år eller rundt 25 % fram mot 2035.
- På de viktigste bygatene er veksten større. I Sjøgata og Jernbaneveien estimeres det 1,5 % årlig vekst.
- Det er allerede punktvise avviklingsproblemer i rushtida. Kollektiv- og næringstrafikken bruker det
sammen vegnettet og påføres dermed også forsinkelser.
- På rv 80 forbi Herredshuset estimeres en trafikkøkning fra dagens ca 13 000 kjt ÅDT til rundt 16 000 kjt
ÅDT om 25 år.
- Dette fører til behov for 4 felt og utvidelse av kryssene for avvikling av personbil-, buss- og
godsbiltrafikken
- Rv 80 er en barriere for myke trafikkanter mellom sentrums- og Rønvikområdet. Økende biltrafikk betyr
større vanskeligheter med å krysse veiene med mindre dette skjer planskilt.
- Planområdet ligger inntil stamnettsterminalen som har en blanding av lokal og regional trafikk.
Stamnettsterminalens funksjonalitet for både intern og gjennomgående godstransport berøres dermed av
denne situasjonen.
- Det trenges derfor plangrep i området som møter disse utfordringene og legger til rette for trafikken kan
avvikles uten ventetider

3.4 Planløsningen i alternativ A
Alternativ A har i seg denne
trafikkløsningen:
- Rv 80 gjennomgående i 4 felt
- Regulert bussveg langs Rensåsparken
- Fotgjengerkryssing i plan i
lysregulert kryss ved Gjerdåsveien
- Tosidig gs-vei /fortau langs rv 80
- Busstopp ved Herredshuset
- Kryss Sivert Nilsen gt. stenges
- Tilrettelagt for g/s-bru

Planen innebærer 4 feltsvei og g/s-vei på strekningen mellom Thalleveien og Snippen. Dette alternativet
krever at bussveien i Rensåsparken forskyves ca 7 m lenger inn i Rensåsparken i forhold til dagens regulerte
bussvei. Sivert Nilsens gt. stenges for biltrafikk. Krysset med Gjerdåsveien opprettholdes slik som i dag.
Det vil være mulig men utfordrende å bygge en g/s-bru, spesielt pga. estetikk og nærhet til Herredshuset.
Det er imidlertid regulert inn et eget nivå for g/s-bru mellom Sivert Nilsens gt. og Gjerdåsveien og med
rampe mot Rensåsen.
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3.5 Arealoppgave
Arealer i daa
Formål / arealkategori
Kjørevei
Gang-/sykkelvei
Annen veigrunn
Annen veigrunn grøntområde
G/s-bru (over bakken)
Bussveg
2. SUM samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur på bakkeplanet
SUM hele planområdet

Kode
Kjøreveg
G/S1AV1AVG1GS-BRU
TK1

Alt. A (daa)
10.1
3.5
4.0
1.9

Merknad

1.3
20.8
20.8

I nivå 3 er det regulert inn g/s-bru med totalt 2.66 daa

4. PLANENS VIRKNINGER
4.1 Støy
I forbindelse med reguleringsplanen er det utført støyberegninger. Støyrapport er vedlagt planbeskrivelsen.
Aktuelle grenseverdier for tiltaket er:
Gul sone

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs
støynivå i
natteperioden
kl. 23–07

Utendørs støynivå

Utendørs
støynivå i
natteperioden
kl. 23–07

Vei

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Bane

58 Lden

75 L5AF

68 Lden

90 L5AF

Industri, havner og
terminaler

55 Lden
50 Lden*)

45 Lnight
60 L5AF

65 Lden
60 Lden *)

55 Lnight
80 L5AF

Støykilde

*) gjelder for støykilder med impulslyd
Rød sone:

Ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, boliger inkludert.

Gul sone:

Støyfølsom bebyggelse kan oppføres bare dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Tiltak:
Konsekvenser:
Økning ca 1 dB

Utvendig støyskjerm
beholdes/reetableres +
fasadetiltak
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Generelt om støyskjerming:
Med fasadetiltak kan man oppnå en mer betydelig forbedring av lydforholdene for beboerne med tanke på
innendørs støynivå. Fasadetiltak vil i dette tilfellet være mer kostnadeffektive enn en ny skjerm dersom man
ønsker å gjennomføre tiltak. Dette gjelder spesielt på strekningen Thallekrysset-Herredshuset.
Aktuelle tiltak vil være fortrinnsvis lyddempende ventiler og vinduer med gode lydisolasjonsegenskaper,
eventuelt påfôring ut- eller innvendig av yttervegger mot vei.

4.2 Estetikk
Vegarealet blir noe utvidet, også som følge av den vedtatte bussvei inn mot Rensåsparken. Området avsatt til
annen veggrunn må til såes og beplantes for å skape et tiltalende veganlegg. Hvis det ikke gjøres omfattende
grep knyttet til beplantning vil veianlegget virke voldsomt dominerende ved Rensåsen (totalt 6-7 kjørefelt).
Et avbøtende tiltak vil være å beplante feltet mellom Rv80 og bussvei med trær og busker.
Inngrep / Konsekvenser
Tiltaket vil kreve utvidelse av trafikkareal i
Rensåsparken.

Tiltak
Beplanting av område mellom Rv80 og bussvei.

4.3 Barn og unges interesser
Økende biltrafikk på rv 80 forsterker barriereeffekten mellom byområdene og gjør ferdsel til fots eller på
sykkel vanskeligere med mindre det iverksettes tiltalende og brukervennlige kryssinger. Så langt har man
konkludert med kryssing i plan med lysregulering – og der Sivert Nilsens gate er stengt inn mot rv 80. Det
gir bedre oversikt. Det er regulert inn en mulighet for en fotgjengerbru over rv 80 som en framtidig
løsningsmulighet.

4.4 Miljø og natur
Anleggsperioden blir belastende på naboskapet.

4.5 Trafikkforhold
Veisystem og trafikkutvikling
Det er gjort foreløpige analyser av trafikkutviklingen for de alternative løsningene. Det forutsettes en
bearbeiding av dette materialet gjennom en utvikling av en trafikkmodell for hele byområdet.
Det påregnes at trafikken på rv 80 vil øke fra ca 13 000 kjt i døgnet i 2009 til ca 16 000 kjt i døgnet i 2035.
Konsekvenser for andre hovedveier i området
Stenging av Sivert Nilsens gt. vil medføre mer trafikk i Gamle Riksvei samt at Krysset ved Thalleveien får
økt belastning.
Framkommelighet
Framkommelighet for de forskjellige trafikkantgrupper blir:
Trafikkantgruppe
Gående
Syklende
Personbiler og næringstrafikk

Framkommelighet
Må benytte fotgjengerovergang. Pga. 4 felt blir det lengre kryssingsvei
enn i dag.
Tungvindt å krysse rv80 hvis det ikke bygges g/s-bru.
Ingen problemer. Mulig kapasitetsproblem i Thallekrysset
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Tilrettelegging kollektivtrafikk
Planen innebærer flere kollektivtiltak og er samordnet med arbeidet i Kollektivplanen. Det er foreslått en
egen bussvei i kanten av Rensåsparken mellom Kongens gt. og Gamle Riksvei. Videre er det planlagt ny
busslomme i Rønvikveien nedenfor Hålogatun.
Anleggsperioden
Konsekvenser i anleggsfasen: Bussveg i Rensåsparken må bygges først. Trafikk legges om til bussveg i
anleggsfasen.

4.6 Infrastruktur
Det er begrenset med vann, avløp og overvannsledninger i planområdet. Omlegging antas uproblematisk.

4.7 Universell utforming
Alle utomhusarealer, parker, torg, fortau og lignende skal ha en universell utforming som sikrer
tilgjengelighet for alle. Når det gjelder universell utforming for en eventuell g/s-bru ligger det en utfordring
siden terrenget er flatt og frihøyden over veibanen vil være omtrent 5 m. Planforslaget forholder seg til
Statens vegvesen håndbok 017. Det går her fram at hvis stigningslengden er kortere enn 35 m kan stigningen
være 10 %. Det må derfor legges inn repos i g/s-bruen for å tilfredsstille dette kravet.

4.8 Grunnforhold
Det er ikke gjort grunnundersøkelser i traseen.

5. PLANENS FORHOLD TIL ANDRE PLANER SOM GJELDER FOR
OMRÅDET
5.1 Gjeldende arealplaner
Følgende gjeldende planer finnes i områder, fra Thalleveien til Jernbaneområdet:
- Reguleringsplan, bussveg Rensåsparken, vedtatt i Bodø bystyre 31.03.2009
- Kommuneplan for Rønvik og Saltvern, vedtatt i Bodø bystyre 19.06.08
- Kommunedelplan for Rv80, vedtatt
- Kommundelplan for Indre Havn
Planforslaget avviker fra kommunedelplan for Indre Havn ettersom denne planen la opp til en ny veglenke
mellom Energihuset og Herredshuset i kulvert under Reinsletta.

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
6.1 Deltakere i planprosessen
Ved oppstart av planprosessen (alternativ 2) er det en lang rekke personer / institusjoner kontaktet og
medvirket i prosessen.
De alternative veiløsningene er framkommet gjennom arbeidet med planutredningen og reguleringsplanen
for stamnetterminalen. Her er det holdt flere informasjons- og drøftingsmøter med offentlige etater og
brukerinteresser knyttet til terminalområdet.
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Drøftingsmøtet med Jernbaneverket, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune 15.01.10 med
påfølgende skriftlige tilbakemeldinger, førte til konklusjonen om at tre alternativ for hovedadkomsten burde
legges ut på høring.

6.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Oppstart av planarbeidet var annonsert i Avisa Nordland 16.10.2004

6.3 Innspill til planarbeidet / merknader til plan
Det er kommet en rekke innspill til alternativ 2 ved oppstart av planprosessen i 2004.

6.4 Samarbeid
Det har vært et nært samarbeid med Statens vegvesen i sluttføringen av dette planarbeidet.

