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1 Oppsummering 

Arbitrasje AS ønsker å etablere 39 boliger som 1- og 2-roms leiligheter ved In-

nerdammen i Bodø. I den forbindelse har Arbitrasje AS bedt COWI gjennomføre 

en trafikkanalyse for relevante kryss i dette området. COWI har utført kapasi-

tetsberegninger for kryssene Bodøveien x Støverveien og Støverveien x Inner-

dammen.  

 

Figur 1 Planområdets lokalitet øst for Bodø. Kartgrunnlag Finn.no. 

2 Dagens forhold og utbyggingsplaner 

Planområdet er i et eksisterende boligområde nord for Rv 80 (Bodøveien). Dette 

området forbindes til det øvrige veinettet i krysset Bodøveien x Støverveien, 

samt Støverveien x Innerdammen. 

 

Figur 2 Prinsippskisse av planområdet og angivelse av kryss som analyseres. Kart-

grunnlag Finn.no. 
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Det foreligger ikke målte trafikktall for veiene Støverveien og Innerdammen. 

Trafikkmengden beregnes derfor ut fra erfaringstall, se avsnitt 3. Bodøveien har 

en trafikkmengde på 10.000 kjøretøyer (2016). 

Tabell 1 Trafikkmengde i Bodøveien. Kilde: Statens vegvesen. 

 ÅDT Årstall 

Bodøveien 10.000 2016 

 

Statens vegvesen planlegger under Bypakke Bodø en ut- og ombygging av Bo-

døveien mellom Hunstadmoen og Bodø by. Bypakken nevner at kapasiteten i 

Bodøveien på denne strekningen er tett på å være oppbrukt i dagens situasjon1. 

Utbyggingen innebærer bl.a. etablering av en 4-felts tunnel og ombygging av 

flere kryss til rundkjøringer. Trafikkmengden er noe høyere vest for Hunstad-

moen enn ved Støverveien, men vest for Hunstadmoen er det generelt 4 feltsvei 

i Bodøveien gjennom kryssene. 

Fartsgrensen i Bodøveien ved planområdet er 50 km/t. Sørlig del av Støverveien 

har fartsgrense på 50 km/t, mens boligområdene ligger i en 30-sone. 

Det er bussbetjening i Bodøveien. Busslinje 4 forbinder planområdet med Bodø 

sentrum med avganger hvert 15 minutter i rushperioder. Regionbussene stanser 

også tett ved planområdet (i bussholdeplassen Bertnes). Planområdet har såle-

des kollektivbetjeningen i nærheten.  

Det er gang- og sykkelvei langs Bodøveien til Bodø. Planområdet forbindes også 

med en gang- og sykkelvei til Mørkved, hvor det ligger skole og barnehage. 

3 Generert trafikk 

Bilturproduksjonen for boligområder avhenger av flere parametere, herunder av-

standen til by, type av bebyggelse, antall personer i husstanden, kollektivtrafikk, 

sykkelforhold mv.  

Prosjektområdet ligger ca. 8 km fra Bodø sentrum og etableres som 1 og 2 roms 

leiligheter. Boligområdet forventes utbygget med lav tetthet. 

Ifølge kommunefakta for Bodø kommune bor det i dag 2,17 personer per hus-

stand2. Da boligene etableres som 1- og 2-roms boliger kan man forvente færre 

personer per husstand i det nye området. 

Det er lite erfaringer rundt bilturgenerering for boliger i Nordland. PROSAM har 

beregnet erfaringstall for boliger i Oslo og Akershus, som adskiller seg fra Nord-

land bl.a. ved en generell høyere tetthet og kollektivbetjening. Generelt må det 

således vurderes at biltrafikkgenereringen i Bodø er høyere enn for eksempel 

Akershus.  

                                                
1 https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Prosjektbeskrivelse  
2 https://www.ssb.no/kommunefakta/bodo  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkebodo/Prosjektbeskrivelse
https://www.ssb.no/kommunefakta/bodo
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I denne analysen er det i utgangspunktet erfaringstallene for Akershus som er 

benyttet som et grunnlag for turgenereringen fra boliger i området, se tabell 2. 

Tabell 2 Antall bilbevegelser per hushold (sum til/fra). Gjelder for mandag-fredag3. 

  Personer per hushold 

Km fra Oslo 

sentrum 

Bebyggelse 1 2 3 4 

20 km+ Middels tett-

het/urbant 

1,4 – 1,9 3,0 – 4,1 4,4 – 5,8 5,4 – 6,9 

Middels tett-

het 

1,6 – 2,4 3,4 – 5,0 4,9 – 6,9 5,9 – 8,1 

Lav  

tetthet/urbant 

1,4 – 2,4 3,0 – 4,9 4,5 – 6,7 5,5 – 7,9 

Lav  

tetthet 

1,6 – 2,7 3,5 – 5,4 5,1 – 7,4 6,2 – 8,6 

Planområdet/Utbyggingsområde 

Det vurderes at den mest representative type av bebyggelse er lav tetthet. Til 

beregningen for planområdet forutsettes antall personer per husstand å være litt 

lavere enn gjennomsnittet i Bodø kommune, dvs. under 2 personer. 

Det ses i tabell 2, at turgenerering i Akershus 20 km+ fra Oslo ligger mellom 1,6 

– 2,7 bilturer per hushold med 1 person og mellom 3,5 og 5,4 bilbevegelser per 

husstand med 2 personer, se tabell 2. Sammenholdt Med tanke på avstanden til 

Bodø fra planområdet og kollektivtrafikktilbudet vurderes turgenerering å ligge i 

den høye enden. Konkret fordeling mellom antall ettroms- og toromsleiligheter 

er ikke kjent. Det legges til grunn en turgenering på 4,1 bilturer per hushold per 

virkedag. 

Eksisterende bebyggelse 

Det foreligger ingen trafikktellinger for Innerdammen og Støverveien mv. Trafik-

ken på disse veien er vurdert ut fra antall boliger tilknyttet veiene. Til bereg-

ningene forutsettes en turproduksjon per hushold tilsvarende planområdet, da 

området er utbygget med relativt små boenheter. Det legges til grunn en turpro-

duksjon på 4,1 bilturer per hushold per virkedag for eksisterende bebyggelse. 

Dagligvarebutikk 

Langs Støverveien ligger en COOP Extra, oppmålt til ca. 1000 m². Åpningstider 

er 7-23 i virkedagene. 

Erfaringstall fra PROSAM for dagligvarebutikker angir et gjennomsnitt på 185 bil-

turer per virkedøgn per 100 m², gjeldende for Oslo og Akershus (se figur 3). 

Bodø er mer bilbasert og med lav kollektivbetjening. Det legges derfor til turge-

nerering på 300 bilturer per 100 m² per virkedøgn. 

                                                
3 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus, PROSAM, 2006 
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Figur 3 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker, PROSAM.  

Turproduksjon 

For å vurdere kapasiteten må trafikken i kryssenes armer anslås. Dette er gjort 

ved å dele området nord for Bodøveien inn i fem soner, som vist på Figur 4.   

 

Figur 4 Området nord for Bodøveien delt inn i soner. 

Turproduksjonen til/fra sonene estimeres som vist i tabellene under. 

Tabell 1 Genererte bilturer på Støverveien til og fra boliger. 

Sone Antall boliger Genererte bilturer pr. virkedag 

Planområde 39 160 

S1 99 410 

S2 301 1.230 

S3 22 90 

S4 0 0 

 

Tabell 2 Genererte bilturer til og fra dagligvarebutikk. 

Sone Dagligvarebutikk [m²] Genererte bilturer pr. virkedag 

S4 1.000 3.000 
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Totalt genererer området i 2020 (forventet åpningsår) 4.900 bilturer pr. virke-

dag, hvorav 160 bilturer er til/fra planområdet. 

I boligområder er det anslått at 25% av den daglige trafikken vil foregå i hhv. 

makstimen i morgenrush og i makstimen i ettermiddagsrush, mens det for dag-

ligvarebutikken vurderes at makstimene i morgen- og ettermiddagsrush tilsam-

men utgjør 15% av dagens trafikkmengde. 

Trafikkfordeling 

Det er vurdert at 80 % av trafikken til og fra området er til/fra Bodø mens de 

resterende 20 % er fra øst, som vist i figur 5. Fordelingen er vurdert ut fra 

mengden bebyggelse og arbeidsplasser øst og vest for planområdet. Det må 

nevnes at vurderingen er beheftet med stor usikkerhet. 

  

Figur 5 Trafikkfordeling til og fra Bodøveien. 

Summen av kjøretøyer til og fra boligområdene anses å være identiske i mor-

genrush og ettermiddagen. 80% av trafikken forventes å forlate området i mor-

genrush og tilsvarende forventes 80% av trafikken å kjøre inn i området i etter-

middagsrush, som vist i tabellen under. Trafikken til og fra dagligvarebutikken er 

imidlertid anslått å være skjev, slik at morgenrush og ettermiddagen fordeles på 

henholdsvis 15% og 85%, hvorav flertallet er på ettermiddagen. Imidlertid blir 

trafikken fordelt jevnt når den sees separat i timen (morgen eller ettermiddag) 

da opphold i forbindelse med innkjøp er relativt korte. Fordelingen er vist i tabell 

3. 

Tabell 3 Trafikkens retningsfordeling morgen og ettermiddag. 

Funksjon 
Morgen Ettermiddag 

% ut % inn % ut % inn 

Bolig 80 20 20 80 

Dagligvarebutikk 50 50 50 50 

 

Trafikken i Bodøveien vurderes i morgenrush å være fordelt med 60% av trafik-

ken mot vest til Bodø og 40% mot øst. I ettermiddagsrush snus denne trafikk-

fordelingen, hhv. 40% mot vest og 60% mot øst. 
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Trafikframskrivning 

Trafikkmengden framskrives til åpningsår +10 år for prosjektområdet. Åpnings-

året er ikke fastsatt nøyaktig, men det forutsettes at åpningsåret er omkring 

2020 og beregning for 2030 utføres. Forskjellene i prognosert trafikkmengde er 

ganske små dersom det er snakk om noe få års forskjell. 

Framskrivningsfaktorene for hhv. lette og tunge kjøretøyer vises i tabell 4. 

Tabell 4 Vekstfaktorer fra 2016 til 2030 for Nordlands fylke (EFFEKT). 

År Vekst lette kjøretøyer (in-

deks) 

Vekst tunge kjøretøyer (in-

deks) 

2016 1,00 1,00 

2017 1,01 1,02 

2018 1,02 1,03 

2019 1,03 1,05 

2020 1,04 1,06 

2021 1,05 1,08 

2022 1,06 1,10 

2023 1,06 1,12 

2024 1,07 1,14 

2025 1,08 1,16 

2026 1,09 1,18 

2027 1,09 1,20 

2028 1,10 1,22 

2029 1,11 1,23 

2030 1,11 1,25 

 

Det antas at trafikken til og fra området nord for Bodøveien består av lett trafikk 

i morgenrush og ettermiddagen. Tunge kjøretøyer til og fra dagligvarebutikken 

forventes å komme utenfor morgenrush og ettermiddagsrush. Dersom enkelte 

tunge kjøretøyer anvender Støverveien i rushperiodene vil dette ha begrenset 

effekt på beregningenes resultater. På Bodøveien er andelen tunge kjøretøyer til 

9 % basert på tellingen fra Statens vegvesen. 
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4 Kapasitetsberegninger  

Kapasitetsberegningene av de to T-kryss er utført i simuleringsverktøyet SIDRA. 

Kapasitetsberegningene gjennomføres for år 2017 (uten utbygging av planom-

råde) som beskriver dagens situasjon. I tillegg gjennomføres kapasitetsbereg-

ningene for 2020 (åpningsår) og 2030 (åpningsår + 10 år) for å undersøke tra-

fikkavviklingen i de to kryss etter full utbygging og inkludert total trafikkvekst. 

Detaljert data fra kapasitetsberegningene vises i avsnitt 8. 

Vurdering av kapasiteten i kryss er utført på bakgrunn av LOS-begrepet (Level 

of Service), som er definert i tabell 5. 

Tabell 5 Definisjon av LOS (HCM 2010). 

LOS Beskrivelse Middelforsinkelse 

[sek.] 

Vikeplikt 

A Nesten ingen forsinkelse <10 

B Begynnende forsinkelse 10-15 

C Liten forsinkelse 15-25 

D Noe forsinkelse 25-35 

E Stor forsinkelse 35-50 

F Meget stor forsinkelse >50 
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4.1 Trafikkavvikling 2018 (uten utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Kapasitetsberegningene for T-krysset ved Bodøveien x Støverveien viser at det 

er problemer med avvikling av venstresvingende trafikk fra Støverveien, spesielt 

om morgenen (servicenivå F), som vist på figur 6 og figur 7. Høyresvingende 

trafikk avvikles uten problemer. Det er i beregningen lagt inn 10 meter venst-

resvingefelt fra Støverveien. Et sådan kjørefelt er ikke oppmerket men finnes i 

praksis, da kjørefeltet er relativt bredt nær krysset. 

 

Figur 6 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i morgenrush. 

 

 

 

Figur 7 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i ettermiddags-

rush. 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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Støverveien x Innerdammen 

Kapasitetsberegningene for T-krysset med høyrevikeplikt ved Støverveien x In-

nerdammen viser at den beregnede trafikkmengden avvikles godt (servicenivå 

A), både i morgen- og ettermiddagsrush som vist på figur 8 og figur 9. 

 

Figur 8 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i morgenrush 

2018. 

 

 

Figur 9 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i ettermid-

dagsrush 2018. 

  

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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4.2 Trafikkavvikling 2020 (uten utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Kapasitetsberegningene for T-krysset ved Bodøveien x Støverveien (uten utbyg-

ging) viser at det er problemer med avvikling av den venstresvingende trafikken 

fra Støverveien, i særdeleshet om morgen (servicenivå F), som vist på figur 10 

og figur 11. Derutover kan kødannelsen på Støverveien blokkere for utkjørsel fra 

dagligvarebutikken i morgenrush. Situasjonen er forverret i forhold til 2018 på 

grunn av den generelle trafikkveksten. 

 

Figur 10 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i morgenrush. 

 

 

Figur 11 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i ettermiddags-

rush. 

 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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Støverveien x Innerdammen 

Kapasitetsberegningene for T-krysset med høyrevikeplikt ved Støverveien x In-

nerdammen (uten utbygging) viser at den beregnede trafikkmengde avvikles 

uten problemer (servicenivå A) både i morgen- og ettermiddagsrush som vist på 

figur 12 og figur 13. 

 

Figur 12 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i morgen-

rush. 

 

 

Figur 13 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i ettermid-

dagsrush 

 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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4.3 Trafikkavvikling 2020 (med utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Kapasitetsberegningene i 2020 (åpningsår for planområde) for T-krysset ved Bo-

døveien x Støverveien viser at det er trafikale utfordringer for svingende trafikk 

som vist på figur 14 og figur 15. Forsinkelsen for trafikken fra Støverveien er økt 

som følge av generert trafikk fra planområdet i forhold til situasjonen uten ut-

bygging. 

 

 

Figur 14 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i morgenrush. 

 

 

Figur 15 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i ettermiddags-

rush. 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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Støverveien x Innerdammen 

Kapasitetsberegningene for T-krysset med høyrevikeplikt ved Støverveien x In-

nerdammen for år 2020 viser at den beregnede trafikkmengde fortsatt avvikles 

uten problemer i både morgen- og ettermiddagsrush som vist på figur 16 og fi-

gur 17. 

 

Figur 16 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i morgen-

rush. 

 

 

Figur 17 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i ettermid-

dagsrush. 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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4.4 Trafikkavvikling 2030 (uten utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Kapasitetsberegningene i 2030 (uten utbygging) for T-krysset ved Bodøveien x 

Støverveien viser problemene for den svingende trafikk er kritisk som vist på fi-

gur 18 og figur 19. Derutover kan kødannelsen på Støverveien blokkere for ut-

kjørsel fra dagligvarebutikken i morgenrush. Situasjonen er forverret på grunn 

av den generelle trafikkveksten. 

 

Figur 18 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i morgenrush. 

 

 

Figur 19 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i ettermiddags-

rush. 

 

Ettermiddagsrush 

Morgenrush 
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Støverveien x Innerdammen 

Kapasitetsberegningene for T-krysset med høyrevikeplikt ved Støverveien x In-

nerdammen for år 2030 viser at den beregnede trafikkmengde fortsatt avvikles 

uten problemer (servicenivå A) i både morgen- og ettermiddagsrush som vist på 

figur 20 og figur 21. 

 

Figur 20 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i morgen-

rush. 

 

 

Figur 21 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i ettermid-

dagsrush. 

Ettermiddagsrush 

Morgenrush 
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4.5 Trafikkavvikling 2030 (med utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Kapasitetsberegningene i 2030 (10 år etter åpningsår for planområde) for T-

krysset ved Bodøveien x Støverveien viser trafikale utfordringer for svingende 

trafikk som vist på figur 22 og figur 23. Kødannelsen på Støverveien blokkere 

for utkjørsel fra dagligvarebutikken i morgenrush.  

Situasjonen er noe forverret i forhold til situasjonen uten utbygging. Bl.a. er LOS 

for høyresvingende fra Støverveien i morgenrush forverret fra C uten utbygging 

til D i situasjonen med utbygging – gjennomsnittlig forsinkelse økes for de høy-

resvingende fra 23,7 sekunder til 29,4 sekunder. 

 

Figur 22 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i morgenrush. 

 

Figur 23 LOS for vikepliktsregulert T-kryss Bodøveien x Støverveien i ettermiddags-

rush. 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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Støverveien x Innerdammen 

Kapasitetsberegningene for T-krysset med høyrevikeplikt ved Støverveien x In-

nerdammen for år 2030 viser at den beregnede trafikkmengde fortsatt avvikles 

uten problemer (servicenivå A) i både morgen- og ettermiddagsrush som vist på 

figur 24 og figur 25. 

 

Figur 24 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i morgen-

rush. 

 

 

Figur 25 LOS for T-kryss (høyrevikeplikt) Støverveien x Innerdammen i ettermid-

dagsrush. 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 
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4.6 Trafikkavvikling 2030 med forbedringstiltak 

Bodøveien x Støverveien 

Som vist ved kapasitetsberegningene er det problemer med trafikkbelastning 

ved krysset Bodøveien x Støverveien i alle scenarier i morgenrush og til dels 

også ettermiddagsrush. 

Derfor har kapasitetsberegninger for 2030 blitt gjort med tiltak for å forbedre 

trafikkavviklingen ved krysset. Det er flere måter å forbedre trafikkavviklingen 

på. En av disse er en rundkjøring med to sirkulasjonsspor, som realiserer en god 

trafikkavvikling (servicenivå A/B), som det fremgår av figur 26 og figur 27. 

 

Figur 26 LOS for tosporet rundkjøring ved Bodøveien x Støverveien i morgenrush. 

 

 

Figur 27 LOS for tosporet rundkjøring ved Bodøveien x Støverveien i ettermiddags-

rush. 

Morgenrush 

Ettermiddagsrush 



 

 

     

 20  INNERDAMMEN, BODØ - TRAFIKKANALYSE  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A107788/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse Innerdammen Bodø.docx 

En løsning av denne type tilsvarer det som er planlagt i Bypakken for Bodøvei-

ens vestlige del.  

Arealbehov mv. for realisering av rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelter er i denne 

analysen ikke vurdert.  

5 Trafikksikkerhet 

Ulykkesopplysninger fra Statens vegvesen viser at det ikke er registrert person-

skadeulykker de siste 10 årene på veiene Innerdammen, Støverveien, Soren-

skriver Astrups vei og Martha Støvers vei.  

Det er heller ikke registrert personskadeulykker i kryssene Innerdammen x Stø-

verveien og Bodøveien x Støverveien i perioden. Den siste registrerte ulykken 

ved veikrysset Støverveien x Bodøveien fant sted i 1997 (møteulykke).  

Ulykkesstatistikken tyder således på at det ikke er særlig store trafikksikkerhets-

problemer i området. 

Siktforholdene i krysset Bodøveien x Støverveien er gode, og det er venstres-

vingefelt for trafikken fra Bodø.  

Veiene som forbinder Bodøveien med planområdet (Støverveien og Innerdam-

men) er passende til trafikkmengden og –typen. De eksisterende boligene ligger 

i en 30-sone. Kryssene i boligområdet er høyrevikepliktsregulert og det vurderes 

at oversiktsforholdene er gode. 

6 Myke trafikanter 

Planområdet har gode gangforbindelser for myke trafikanter. De myke trafikan-

ter har forbindelse mot vest og øst på gangveier eller fortau. Mot nordvest for-

binder en gangvei planområdet med Soløyvannsveien og går videre mot Mørk-

vedmarka skole. Soløyvannsveien krysses i et fotgjengerfelt.  

Bodøveien i krysset Bodøveien x Støverveien er ikke tilrettelagt for gangkrys-

sing. I stedet kan Bodøveien krysses planfritt hhv. vest og øst for Støverveien 

som vist i skissen under. Det er forbindelse mellom planområdet og kryssings-

punktene via gangveier og/eller fortau. 
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Figur 28 Prinsippskisse visende eksisterende forbindelser med gangveier eller fortau 

fra planområdet. 

Det er ikke fotgjengerfelt i Innerdammen og Støverveien, men pga. lav bilhas-

tighet og trafikkmengde vurderes dette akseptabel.  

Samlet vurderes forholdene for myke trafikanter i området som gode. Det fore-

slås at man sikrer direkteforbindelser mellom planområdet og eksisterende 

gangveier og fortauer i planleggingen.  

7 Konklusjon 

Kapasitetsberegningene viser at det oppstår problemer med avviklingen av tra-

fikken fra Støverveien i krysset Bodøveien x Støverveien i fremtiden. Dette gjel-

der både med og uten utbygging. Utbyggingen skaper en veldig begrenset for-

verring av trafikkforholdene. 

Foreløpige vurderinger viser at en ombygging av krysset til eksempelvis rund-

kjøring med to sirkulasjonsfelter vil kunne løse problemene med trafikkavvik-

lingen i fremtiden. Trafikkveksten i Bodøveien medfører de samme utfordringene 

i kryssene videre mot Bodø sentrum med eller uten foreslått utbygging.  
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8 Vedlegg 

(i) Kapasitetsberegning 2018 (uten utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Morgen 

 

Ettermiddag 

 

Støverveien x Innerdammen 

Morgen 
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Ettermiddag 

 

(ii) Kapasitetsberegning 2020 (uten utbygging)  

Bodøveien x Støverveien 

Morgen 

 

Ettermiddag 
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Støverveien x Innerdammen 

Morgen 

 

Ettermiddag 

 

(iii) Kapasitetsberegning 2020 (med utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Morgen 
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Ettermiddag 

 

Støverveien x Innerdammen 

Morgen 

 

Ettermiddag 
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(iv) Kapasitetsberegning 2030 (uten utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Morgen 

 

Ettermiddag 

 

Støverveien x Innerdammen 

Morgen 
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Ettermiddag 

 

(v) Kapasitetsberegning 2030 (med utbygging) 

Bodøveien x Støverveien 

Morgen 

 

Ettermiddag 
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Støverveien x Innerdammen 

Morgen 

 

Ettermiddag 

 

(vi) Kapasitetsberegning 2030 (med tiltak til forbedring) 

Bodøveien x Støverveien 

Morgen 
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Ettermiddag 

 

 


