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VELKOMMEN!



Bakgrunn

• Hensikten med 

planarbeidet er å regulere 

inn ny bussvei mellom 

Oddan og Høgåsen. 

• Kollektivprosjekt i Bypakke

Bodø. 

• Hovedformålet er et bedre 

busstilbud for befolkningen 

på Tverlandet. 



• Det skal etableres: 

– Fire nye holdeplasser. 

– Fortau langs Lahaugen

og Bjørnhaugen.

– Ny gang- og sykkelvei 

mellom Lahaugen og 

Bjørnhaugen. 



Mål 

• Bedre flatedekning for 

kollektiv

• Trafikksikkert

• Gode forbindelser for myke 

trafikanter

• Minst mulig inngrep i privat 

eiendom



Planstatus – KDP Tverlandet

• Planområdet ligger innenfor 

kommunedelplan for 

Tverlandet. 

• I planen er selve veitraseen 

avsatt til formål vei. 

• Omkringliggende areal er 

avsatt til formålene 

grønnstruktur, nåværende 

og fremtidig 

boligbebyggelse og 

parkering. 



Planstatus - reguleringsplaner

• Planområdet berører tre 

reguleringsplaner:

– Reguleringsplan for bussveg

mellom Bjørnhaugen og 

Lahaugen (vedtatt 2013). 
• Oppheves og erstattes.

– Reguleringsplan for Løding

boligpark (vedtatt 2005). 
• Adkomst til boligfeltet fra 

Bjørnhaugen. Adkomsten kan bli 

berørt som følge av ny busstrase og 

holdeplasser. 

– Reguleringsplan for Oddan

Søndre (vedtatt 2001). 
• Krysset Tverlandsveien-Lahaugen

berøres.



Bedre flatedekning buss – kart 

• Eksisterende busstrase har 

endestasjon og snuplass i 

Høgåsen. 

• God dekning for den 

nordlige og østlige delen av 

Tverlandet tettsted i dag. 

• Dårlig bussdekning for 

boligområdene vest og sør 

på Tverlandet. 





Planområdet

• Ca. 700 meter langt

• Strekker seg fra Oddan til 

Høgåsen. 

• I tillegg til traseen for den 

nye bussveien er det tatt 

med areal i tilgrensende 

veier som kan bli berørt.

• Planavgrensninga har et 

areal som er større enn det 

som vil omfattes av den 

endelige planen. 

o Aktuelt å vurdere ulike løsninger for 

bl.a. plassering av holdeplasser. 

o Det er viktig å sikre gode 

forbindelser for gående, syklende 

og kjørende.



Planavgrensning 







Dagens situasjon: Oddan - Lahaugen

• Fra Oddan til Lahaugen

følger traseen Lahaugen. 

• Lahaugen er direkteadkomst 

til flere boliger, og samlevei 

for boliggatene Gapsletta, 

Torvmyra, Langåkeren, 

Krykkjemobakken, 

Brandshaugen og 

Havgulsvingen. 

• Det er ikke fortau langs 

Lahaugen.



Dagens situasjon: Lahaugen - Bjørnhaugen

• Grusa gang- og sykkelvei 

over en strekning på ca. 250 

meter. 

• Skog og grøntområder på 

begge sider av gang- og 

sykkelveien og flere stier 

opp i marka. 

• Etter ca. 150 meter deler 

veien seg. Her fortsetter en 

del østover mot 

Bjørnhaugen mens en del 

går ned mot Tverlandet 

skole og idrettsanlegg. 



Bjørnhaugen – Høgåsen

• Når gang- og sykkelveien 

kommer til Bjørnhaugen

følger traseen Bjørnhaugen

frem til krysset mot 

Høgåsveien. 

• Bjørnhaugen er adkomstvei 

til boligfeltet med samme 

navn. Her grenser gata i 

nord mot bolighus, 

parkeringsplass og 

grøntområder. 

• Mot sør grenser gata til skog-

og grøntområder. Det er ikke 

fortau langs Bjørnhaugen.



Aktuelle løsninger - plassering av holdeplasser



Vest - Lahaugen

• Holdeplasser i 

Tverlandsveien mest 

aktuelt

– Minst inngrep i private 

eiendommer

• Mulig å samlokalisere 

holdeplass for lokale og 

regionale ruter

• Stopp i gate



Øst - Bjørnhaugen

• Holdeplass i Bjørnhaugen mest aktuelt

– Stigning og kurve i Høgåsveien



Friluftsliv 

• Ta vare på kobling til friområder



Prosessen

Oppstart

• Planinitiativ

• Oppstartsmøte

• Kunngjøre 
oppstart

• Informasjons-
møte

Planutvikling

• Kartlegging

• Utredning

• Utarbeide 
planutkast

Offentlig 
ettersyn

• Minimum 6 
uker

• Infomøte

Bearbeide 
plan

Slutt-
behandling

Vedtak



Innspill
Innspill til varsel om oppstart sendes skriftlig til 

Bodø kommune eller postmottak@bodo.kommune.no 

Postboks 319 

8001 Bodø 

Merk med saksnr. 2019/3495. 

Frist for innspill 25.5.2019. 

Kontaktpersoner ved Byplan er: 

Svana Hollum, e-post: svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no

tlf. 75 55 53 59

Ingvild Gabrielsen, e-post ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no

tlf. 75 55 53 44

mailto:svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no
mailto:ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no


TAKK FOR OSS!


