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1

Sammendrag

Reguleringsplanen er utarbeidet av Bodø kommune med grunnlag i et prosjekt for Bypakke Bodø.
Hensikten med planarbeidet er å få etablert nye og bredere fortau på begge sider av Torvgata og
gjøre veikryssene mer oversiktlige og trafikksikre. Torvgata er vedtatt som prioriterte sykkelrute og
tilrettelegging for syklister er vurdert spesielt.
Det ble varslet om oppstart av planarbeid 2.11.2018. I forbindelse med oppstart ble det arrangert et
folkemøte. Det kom 8 innspill til varsel om planoppstart i tillegg til innspill på folkemøte. Byplansjefen
vedtok 22.2.2019 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. Det kom 7 uttalelser til
forslaget. De fleste er positive til de foreslåtte tiltakene som gir bedre tilrettelegging for gående og
syklende.
Planen er utarbeidet med bakgrunn i mål for planarbeidet, innspill og merknader som er kommet i
prosessen samt prinsipper i utformingsplan utarbeidet av Link Landskap. Planforslaget legger opp til
at Torvgata stenges for gjennomgangstrafikk fra Rensåsgata til Parkveien og gis status som
sykkelgate. Planen tilrettelegger for gjennomgående fortau på begge sider av gata, fjerning av all
gateparkering og oppstramming av kryssene. I tillegg forsterkes det grønne preget langs Torvgata ved
at grønnrabatter og alléer forlenges. Det åpnes også for etablering av et mindre byrom ved krysset til
Fridthjov Anderssens vei.

2

Bakgrunn

Torvgata er en viktig skolevei for elever ved Bodø videregående, Bankgata ungdomsskole og Aspåsen
barneskole. I dag er det smale og til dels slitte fortau i gata og kryssene er svært uoversiktlige.
Torvgata er også prioritert sykkelrute og en viktig gate for gående og syklende.

2.1

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn fortau på begge sider av Torvgata og gjøre veikryssene
mer oversiktlige og trafikksikre. Målet er at denne delen av Torvgata skal være spesielt tilrettelagt for
gående og syklende. Trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter skal prioriteres først.
I tillegg er det et mål at Torvgata skal oppleves som ei levende og grønn bygate.

2.2

Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagsstiller er Bodø kommune. Link Landskap har utarbeidet forslag til utformingsplan for gata.
Bodø kommune v/Byplan og Geodata har utarbeidet planforslaget.

2.3

Tidligere vedtak i saken

Torvgata er et av de kommunale prosjektene i Bypakke Bodø som ble vedtatt i 2011. I bypakken
ligger det inne 390 millioner til tiltak for gående, syklende, økt trafikksikkerhet og bedre miljø.
Torvgata er prioritert prosjekt i kategorien «trafikksikkerhetsprosjekter rundt skolene».

2.4

Krav om konsekvensutredning

Ved oppstart av planarbeidet ble det vurdert om planen utløser krav om planprogram jf. forskrift om
konsekvensutredninger. Tiltaket ligger innenfor rammene i kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
gjeldende reguleringsplaner, og er ikke av en sånn art at det utløser krav til planprogram.
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Planprosessen

3.1

Medvirkningsprosess og varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet ved brev av 2.11.2018 og annonse i Avisa Nordland 3.11.2018.
Invitasjon til folkemøte den 12.11.2018 i Stormen bibliotek ble annonsert samtidig. Det møtte 7
personer på folkemøtet. Referat fra møtet ble sendt ut etter møtet og ble lagt ut på Bodø kommune
sin hjemmeside. Møtedeltakerne kom med følgende tilbakemeldinger i møtet (kort oppsummert):










Øst-vest-trafikken: Mange fra Vestbyen bruker Parkveien. Det har blitt mer trafikk i Parkveien
etter at inngang til sykehuset er flyttet. Det er viktig å holde Torvgata åpen gjennom
Parkveien siden dette er ei sentral gate for biltrafikk til og fra Vestbyen.
Veldig mange bilister kommer fra Parkveien og inn i Torvgata. Parkeringsplassene knyttet til
Bodø videregående har kun innkjøring fra Torvgata.
Ungdomsrådet er opptatt av barn og unges interesser:
o Mener man bør vurdere å stenge deler av Torvgata for å fjerne gjennomgangstrafikk.
o Myke trafikanter må prioriteres.
o Sykkelparkeringsplasser bør vurderes.
Område som brukes til parkering ved Fridthjov Anderssens vei: ønsker park, benker,
grøntområde.
Trærne er ikke i veien. Det er viktig å ha fokus på betydning av trær og grønne områder i
planprosessen. Kan det vurderes reetablering eller lignende dersom trær må fjernes.
Unngå trinn mellom fortau og gate.
Håkon 7. gate brukes mye av syklister, krysser Hålogalandsgata og kommer inn i Torvgata.
Hålogalandsgata er dårlig egna for syklister.

Det ble varslet om utvidet planområde ved brev 11.1.2019 og annonse i Avisa Nordland 12.1.2019.
Bakgrunnen for utvidelse av planområdet var beregning av frisiktlinjer i veikryssene som viste at
frisiktsonene lå utenfor det opprinnelige planområdet.

3.2

Innspill til planarbeidet

Nedenfor er innspill fra varsel om oppstart av planarbeid oppsummert og kommentert:
Fra
Avinor

Statens
Vegvesen

Oppsummering
Planområdet ligger innenfor horisontalflaten
for Bodø lufthavn både ved eksisterende og
ny lokalisering. De planlagte tiltakene vil ikke
komme i konflikt med horisontalflaten.
Det informeres om regelverk for oppstilling
og bruk av kraner i restriksjonsområder som
ligger på luftfartstilsynet sine hjemmesider.

Kommentar fra Byplan
Tas til orientering.

Avinor gjør oppmerksom på at planområdet
ligger i gul flystøysone.

Tas til orientering.

Statens vegvesen er positive til formålet som
er bedre trafikksikkerhet og tryggere skolevei.
De trafikale konsekvenser av planforslaget vil
vurderes ved høring av planen.

Tas til orientering.
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Terje Øiesvold

Bodøsyklistene

Stiller spørsmål ved om det er nødvendig å
fjerne trær for å etablere nye fortau. Synes
noe av sjarmen ved å bo i sentrum er trærne.
Viser til andre store byer rundt i verden der
det er trær gatelangs.

Planen legger opp til å ta vare
på og forsterke det grønne
preget i Torvgata. I forbindelse
med arbeidet kan det være
behov for å fjerne noen trær,
planen legger imidlertid også
opp til planting av flere trær og
mer grøntareal langs veien.
Positiv til at Bodø kommune tar fatt i Torvgata Tas til orientering.
som er en viktig ferdselsåre for skoleelever
samt hovedåre for sykkel.
Viktig at det tenkes både på gående og
syklende. Viser til Bankgata der det ble
bredere fortau, men ikke tilrettelegging for
sykkel. Bankgata er nå godt tilrettelagt for
gående og biler, men ikke sykkel.

Torvgata er en svært viktig
innfartsåre for både syklende
og gående. Målet er at planen
skal tilrettelegge for begge
disse gruppene.

Gående og syklister må prioriteres først.
Dette vil gå på bekostning av bilistene. For
gående er det viktig med bredere fortau.
Dette vil gå utover kantparkering, parkerte
biler gir også dårligere oversikt for alle
trafikantgrupper. For å gjøre det mer
attraktivt å sykle i Torvgata er det viktig med
tiltak som begrenser farta til bilister. Det vises
til Mosjøen der gående og syklende er
prioritert foran bilister.

Gående og syklende skal
prioriteres i Torvgata gjennom
flere ulike tiltak: brede fortau,
stenging for gjennomgangstrafikk i deler av gata, fjerning
av kantparkering og
innsnevring mot kryss.

Torvgata er foreslått som sykkelgate. Nye
regler som testes ut for sykkelgate vil passe
godt her. Hvis sykkelgate ikke er aktuelt
anbefales det å lage et eget sykkelfelt fra
Hålogalandsgata til Solparken.

Planen foreslår å gi Torvgata
status som sykkelgate.

Det må sikres en trygg korridor ned Fridthjov
Anderssens vei

Forbindelse til Fridthjov
Anderssens vei sikres i planen

Det må lages en smidig overgang gjennom
Solparken for syklister. Her vil det være smart
å skille gående og syklende.

I dette planarbeidet er det sett
på området sør for Solparken
og en god overgang mot
systemet nordover.

Ved å tenke helhetlig fra Hålogalandsgata
ogtil sentrum har en nå mulighet til å vise
hvordan en smart sykkelvennlig by planlegger
med et langsiktig og grønt perspektiv.
Nordland
Viser til arealpolitiske retningslinjer i
Fylkeskommune Fylkesplan for Nordland og ber om at det tas
hensyn til disse i planarbeidet.
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Det jobbes gjennom flere
prosjekter med å tilrettelegge
for sykkel langs de prioriterte
sykkelrutene.
Tas inn i planarbeidet.

Er positiv til at fortau skal utbedres og
kryssene gjøres mer oversiktlige. Tiltakene
bidrar til høyere trafikksikkerhet og er i tråd
med regional politikk.

Børge Janson

Solveig
Henriksen

Villa Vekst

Ber om at det vurderes hvordan blå-grønn
infrastruktur kan bidra til å forebygge
overvannsproblemer gjennom aktiv bruk av
vannsystemer og grønne områder.

Det legges opp til å etablere
flere grønne områder og en
liten park ved Fridthjov
Anderssens vei. Dette vil bidra
til å forebygge
overvannsproblemer.

Ber om at planforslag med sosi-koder sendes
til plannordland@kartverket.no

Dette følges opp når planen
sendes på høring.

Generelle tilbakemeldinger om tilrettelegging
for alle grupper, ivaretakelse av barn og
unges interesser, krav til medvirkning samt
bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 7.

Dette er fulgt opp i
planarbeidet. Se nærmere om
de ulike punktene i
planbeskrivelsen.

Planområdet ligger innenfor Plysjbyen som
har bevaring av områdets helhetlige
kulturmiljø som hovedformål. Disse verdiene
må ivaretas i planarbeidet.

Planen har ivaretatt disse
hensynene.

Kastanjetre utenfor gbnr 138/540 er et
verdifullt og miljøskapende innslag som bør
bevares. Det anbefales at treet merkes som
«eksisterende tre som skal bevares».
Innspill vedr. Prof. Schyttesgate. Viser til at
ved etablering av parkeringsplass for Bodø
vgs. sør for Prod. Schyttes gate ble det
vurdert at adkomst til parkeringsplassen kun
skulle gå via Torvgata. Bakgrunnen var at
Prof. Schyttes gate var smal, manglet fortau
og var en viktig skolevei. Dette endte opp
med at Prof. Schyttes gate ble gjort om til
blindvei. Beboere i Prof. Schyttes gate ønsker
at dette skal videreføres da det ikke er
ønskelig med gjennomgangstrafikk i gata.
Positiv til at det skal etableres bredere fortau
og andre tiltak som medfører mindre
gjennomgangstrafikk i Torvgata. Noen
spørsmål til planarbeidet: Vil gjerder settes
opp igjen dersom de tas ned under arbeidet?
Dersom det må hugges trær, hvem vil
gjennomføre dette?

Planen har tatt inn dette.

Viktig at mulighet for kjøring til eiendommer
ivaretas og at fortau senkes ved innkjøringer.
Dersom HC-parkering utenfor Villa Vekst blir
fjernet vil det medføre utfordringer for noen

Dette vil ivaretas i planen.
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Prof. Schyttes gate ligger
utenfor planområdet og er ikke
tema i planarbeidet. Vi kjenner
forøvrig ikke til at det er planer
om å åpne opp for
gjennomgangstrafikk her.

Tas til orientering.

Alt arbeid og evt.
tilbakeføring/opprydning
gjennomføres av entreprenør.

Byplan har hatt møte med
ansatte ved Villa vekst. Det er

av brukerne. Det stilles spørsmål om plassen
kan ivaretas, evt. om det er mulig å omgjøre
deler av tomta til Villa Vekst til
parkeringsplass med prioritet HC.

3.3

mulig å etablere en parkeringsplass på østsiden av bygget.
Reguleringsplanen for
Plysjbyen åpner for dette.

Offentlig ettersyn og høring

Byplansjefen vedtok 22.2.2019 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget
var på høring og offentlig ettersyn i perioden 22.2.2019 – 6.4.2019. Det kom 7 uttalelser til
planforslaget. I tabellen nedenfor er alle uttalelsene oppsummert og kommentert av Byplan:
Fra
Oppsummering
Byplans kommentarer
Avinor
Ingen merknader
Tas til orientering
Bodø eldreråd
Ber om at det blir satt ut benker langs
I utformingsplan er det skissert
fortauene.
mulighet for benker langs gata.
Janne Sund og
Det har ikke vært byttet vann/avløpsrør de Det skal legges nytt system for
Peter Larsen
siste 40-60 år, det bør vurderes om det
vann/avløp fra Rensåsgata til
skal gjøres parallelt.
Parkveien.

Statens vegvesen

Kirsti Agnethe
Neset og
Wilhelm Karlsen

Det må tas hensyn til brøyting og vintervedlikehold. Det fungerer dårlig i dag. Det
er anlagt et snødeponi som når det fylles
opp skyver bilene lenger og lenger ut i
gata slik at veien sperres.

Fjerning av kantparkering vil
gjøre vintervedlikehold i Torvgata
bedre. Snølagring er en generell
utfordring der det jobbes for å få
bedre løsninger.

Høyden på beplantning må ikke skygge for
sol på eiendommen.

Det er tatt inn bestemmelser om
høyde på vegetasjon.

Adkomst til parkering ved garasje i
Fridthjof Anderssens vei 7 må sikres.
Utformingsplanen vedlagt planforslaget
viser at det kan bli en utfordring å oppfylle
frisiktkrav i kryss og avkjørsler der det i
dag er gjerder og trær. Det må være
spesielt fokus på frisikt i kryss og avkjørsler
i den videre planleggingen.

Plankart er justert etter høring
for å sikre adkomst.
Frisikt i kryss er en utfordring i
mange bygater. Tiltak i planen vil
føre til bedre sikt i kryssene. I
detaljprosjektering vil det
vurderes om det er behov for
ytterligere tiltak.

Planen gir bedre tilrettelegging for gående
og syklende og øker trafikksikkerheten for
myke trafikanter. Utbyggingen vil bli bidra
til at målene i reguleringsplanen oppnås.
Er positive til tiltak for å bedre
trafikksikkerheten i området.

Tas til orientering.

Forventer at oppgradering av Fridthjov
Anderssens vei gjelder hele planområdet
og ikke bare utsnittet vist i
utformingsplanen.
Adkomst for motoriserte kjøretøy,
varetransport m.m. til eiendommene i
Fridthjov Anderssens vei og Torvgata 17 er
ikke tilfredsstillende i forslaget. Bredden

Oppgradering omfatter i
utgangspunktet kun fortau i
Torvgata og kryss mot Fridthjov
Anderssens vei.
Det er gjort en justering i
plankartet for å sikre adkomst til
nr. 7. Øvrige forhold vedrørende
adkomst vil vurderes i
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Tas til orientering.

Odd Christensen

Nordland
Fylkeskommune

på innkjøring og kjørbar vei er satt til 4,5
m. Adkomst som blant annet innbefatter
to svinger vil gjøre det vanskelig med
nyttetransport til eiendommen
(varetransport, etc.)

prosjektering. Det kan være
aktuelt med mindre justeringer
mellom arealformålene.
Veibredde på 4,5 meter er vanlig
i boliggater.

Området har vært benyttet som
lekeområde for barn til aktiviteter som
ballspill, paradis, osv. Foreslåtte tiltak vil
umuliggjøre slike aktiviteter.

Formålet med planen er å gjøre
området tryggere og mer
trafikksikkert.

Ved beplantning i Fridthjov Anderssens vei
må skygge for boliger vurderes. Ønsker at
bestemmelsene setter makshøyde 3 m og
beplantning med busker istedenfor trær.

Det er tatt inn bestemmelser om
type vegetasjon og høyde i
reguleringsplanen.

Fremkommelighet med bil må være sikret
til Fridthjov Anderssens vei 5, da Kirsti er
lege i beredskap. Dersom dette ikke er
mulig må det reserveres en parkeringsplass som erstatning nærhet til boligen.

Dette vil vurderes i detaljprosjektering og planlegging av
anleggsarbeid.

Forslaget må revideres. Det er behov for å
bedre sikkerhet i krysset TorvgataParkveien, men de andre foreslåtte
tiltakene er ikke nødvendige.
Positiv til planene i Torvgata.

Hensikten med planarbeidet er å
få etablert nye og bredere fortau
på begge sider av gata og gjøre
kryssene mer oversiktlige.
Tas til orientering.

Spørsmål om eierforhold til stikkveien øst
for Torvgata (adkomst til Torvgata 21A og
21 B samt Parkveien 19). Veien er i dårlig
forfatning og det er ønskelig at
oppgradering av Torvgata sees i
sammenheng med utbedring av veien.
Viktig å se arbeid i sammenheng med
annet bygge- og gravearbeid for å sikre
fremkommelighet for buss.

Eiendomsforhold er ikke tema i
planen. Spørsmålet er sendt
videre til geodata.

Ingen kulturminnefaglige merknader.

Tas til orientering.

Ivaretas i prosessen gjennom, jf.
pkt. 2.5 i planbestemmelsene.

I forbindelse med høring av planen ble det også avholdt folkemøte på Tusenhjemmet 13.mars. Seks
personer møtte opp.

4

Planstatus og rammebetingelser

4.1

Overordna planer

Fylkeskommunale planer
Følgende fylkeskommunale planer har betydning for dette planarbeidet:
 Fylkesplan for Nordland 2013-2025
 Regional plan – klimautfordringene i Nordland (2011-2020)
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Kommuneplaner
I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er planområdet avsatt til vei nåværende.

4.2

Gjeldende reguleringsplaner

Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Plysjbyen med formål bevaring av bebyggelse. Gata
med fortau er her regulert til ulike veiformål. Bestemmelsene i reguleringsplanen for Plysjbyen som
omhandler veiarealet er videreført i reguleringsbestemmelsene for denne planen:
Det tillates ikke endringer i gateløp. Gamle brannhydranter tas med som bevaringsobjekter, og
tillates ikke fjernet. Ubebygd areal, både offentlig og privat, skal ha et hagemessig grønt preg og
holdes ryddig og i god stand.
Alle avkjørsler skal ha mulighet for en avkjørsel for bil. Nye avkjørsler, eller endringer i avkjørsel,
mot offentlig veg tillates ikke opparbeidet.

4.3

Tilgrensende planer

I nord grenser planområdet mot reguleringsplan for Rådhusparken/Solparken. Her er Torvgata
regulert til gang- og sykkelveg. I sør grenser planområdet mot reguleringsplan for Bodø
videregående. Her er det regulert inn fortau på begge sider av Torvgata og anlegget er ferdigstilt.

4.4

Temaplaner

I kommunedelplan for sykkel er denne delen av Torvgata vedtatt som prioritert sykkelrute. De andre
prioriterte sykkelturene er Hålogalandsgata, Dronningens gate og Reinslettveien, se figur 1.

Figur 1: Kart der sykkelrutene i sentrum er markert. De prioriterte sykkelrutene er merka med rødt.

4.5

Statlige planretningslinjer

Mest aktuell for denne planen er:
 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
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5

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1

Beliggenhet

Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet er ca. 230 meter og omfatter Torvgata fra Rensåsgata til Professor Schyttes gate. I
tillegg omfatter planområdet deler av Rensåsgata, Fredensborgveien, Fridthjov Anderssens vei og
Parkveien. Etter varsel om oppstart, ble det varslet om utvidet planområde for å få med frisiktsoner i
kryss mot Parkveien, Fredensborgveien og Rensåsgata. Figur 2 viser avgrensning av planområdet.
Figur 2: Kart som viser avgrensning av planområdet.

5.2

Dagens arealbruk

Planområdet er i dag opparbeidet som gate med fortau på begge sider. Fortauene er smale og
nedslitte. På begge sider av Torvgata er det etablert boligbebyggelse. Villa Vekst i Torvgata 16 er
regulert til offentlig tjenesteyting. Nord for planområdet ligger Bymuseet og Rådhusparken/
Solparken. Sør for planområdet ligger Bankgata ungdomsskole og Bodø videregående.
Torvgata er viktig for gående og syklende til og fra sentrum. Torvgata er også skolevei for elever ved
Bodø videregående og Bankgata. Det er endel biltrafikk gjennom gata, hovedsakelig gjennomgangstrafikk. Det er gateparkering langs deler av gata samt i kryss ved Fridthjov Anderssens vei.

5.3

Stedets karakter

Planområdet ligger innenfor Plysjbyen. Plysjbyen er et uoffisielt navn på et typisk middelklassestrøk.
Området preges av store villaer med flotte fasader. Figur 3 og 4 viser endel av bygningsmiljøet. De
fleste boligene er bygd på 1920-tallet og mange av husene har lang historie. Plysjbyen er regulert til
spesialområde bevaring for å ivareta helheten i området. I formålet til planen står det følgende:
«Bygningene og hageanleggene har verdi som en del av et helhetlig kulturmiljø, men har også en stor
arkitektonisk og estetisk egenverdi. Samlet viser planområdet viktige byutviklingstrekk fra Bodøs
nære historie.»
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Figur 3 og 4: Bygningsmiljøet i Plysjbyen. Bildene er tatt fra kryss ved Fridthjof Anderssens vei (bilde til
venstre) og fra kryss ved Parkveien (bilde til venstre). På bildet til venstre ser vi også den store
hestekastanjen som er omtalt flere steder i planen.

5.4

Kulturminner og kulturmiljø

Plysjbyen er det best bevarte området med førkrigsbebyggelse i Bodø sentrum, og dermed en viktig
del av Bodøs kulturmiljø. Gjennom reguleringsplanen for Plysjbyen skal man sikre at bomiljøet
bevares og at fremtidige generasjoner får oppleve mellomkrigstidas bomiljø i Bodø by.
Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i området.

5.5

Naturverdier

På fortauet ved Torvgata 17 er det en stor og gammel hestekastanje, se figur 3 over. Det er ikke
mange slike gamle trær i Bodø og treet har med bakgrunn i dette stor estetisk verdi. Gamle trær kan
ha verdi for lav, mose og insekter, men dette er ikke undersøkt nærmere. Det er forøvrig ingen
registreringer av naturverdier i området. Det er heller ikke registrert forekomst av fremmede arter
innenfor planområder.

5.6

Trafikkforhold

5.6.1 Kjøreatkomst
Denne delen av Torvgata har i dag kjøreatkomst fra alle retninger. Kryssende gater på strekningen er
Rensåsgata, Fredensborgveien, Parkveien samt Fridthjov Anderssens vei som er en gangvei. Helt sør i
planområdet kommer Professor Schyttes vei inn i Torvgata, her er det imidlertid ikke atkomst for bil.
Innenfor planområdet er det en rekke avkjørsler til boligeiendommer. Rensåsgata er enveiskjørt i
vestlig retning. De andre gatene har i dag kjøreatkomst i begge retninger.
5.6.2 Vegsystem
Torvgata er en kommunal vei. Den strekker seg fra sjøen forbi torget og Rådhusparken, Plysjbyen og
skoleområdet rundt Bankgata og videre opp mot Hålogalandsgata og Olav V gate.
5.6.3 Trafikkmengde
Bodø kommune gjennomført høsten 2018 automatisk trafikktelling ved Torvgata 17. Tellingen viser
en ÅDT på 1884. Tellingen viser at det er mest trafikk mellom kl. 7 og 8 samt mellom kl. 13 og 17, se
figur 5.. Byplan gjennomførte observasjoner av trafikken i Torvgata i november 2018 i forbindelse
med telling av gående og syklende. Observasjonene sammenfaller med resultatene fra den
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automatiske trafikktellinga. I tillegg så vi at en stor del av trafikk gjennom Torvgata er
gjennomgangstrafikk.
Det er også gjennomført automatiske trafikktellinger lenger sør i Torvgata samt i Parkveien.
Trafikktelling i Parkveien i 2018 viser en ÅDT på 1605. Øvrige tellinger er noe eldre og dermed ikke
direkte sammenlignbare. Resultatene fra alle gjennomførte tellinger går frem av figur 6.

Figur 5: Trafikk gjennom døgnet, målt ved
Torvgata 17 høsten 2018.

Figur 6: Resultater fra trafikktellinger i
Torvgata og gatene rundt. Tallene viser ÅDT.

Torvgata er hovedatkomst for gående og syklende til og fra sentrum. I tillegg benytter mange
syklister fra bydelene øst for sentrum Torvgata som hovedatkomst. Torvgata er også en viktig
skolevei for mange, spesielt elever ved Bodø videregående som kommer med buss. Den sørlige delen
av Torvgata er viktig atkomst for ansatte ved Bodø videregående og Bankgata. I november 2018
gjennomførte Byplan telling av gående og syklende i Torvgata fra kl. 7-9 og kl. 14.30-16.30.
Resultatene bekrefter at Torvgata er viktig for myke trafikanter, se tabell 1.
Tabell 1: Resultat fra telling av gående og syklende i Torvgata, november 2018.

Torvgata
Tidspunkt
7.00-8.00
8.00-9.00

Gående
95
441

Syklende
30
52

14.30-15.30
15.30-16.30

210
171

38
54

5.6.4 Parkering
Mellom Parkveien og Rensåsgata er det 9 kantparkeringsplasser i Torvgata inkludert 1 HC-parkering. I
tillegg er det 7 plasser i krysset ved Fridthjov Anderssens vei, se figur 8. Sør for Parkveien er det 5
korttidsplasser. Det er også gateparkering i Rensåsgata, Fredensborgveien og Parkveien.
Parkeringsplassene benyttes i hovedsak av personer som jobber i sentrumsområdet.
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5.6.5 Ulykkessituasjon
Det er registrert 13 ulykker i planområdet fra 1997 og frem til i dag1. Flest ulykker har det vært i
krysset Torvgata/Parkveien (6), men det har også vært ulykker i krysset ved Fredensborgveien (4) og
Rensåsgata (2).
5.6.6 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er i dag fortau langs hele vestsiden av Torvgata, se figur 7. På deler av strekningen er det ei
trerekke mellom gata og fortauet. På østsiden er det fortau langs store deler av gata, men ved
innkjøring til Fridtjof Anderssens vei er det et areal uten fortau. Fortauene er smale og nedslitte.

Figur 7 og 8: Torvgata er viktig gate for mye trafikanter og det er en rekke barnehager og skoler i
nærområdet som bruker gata. Området ved Fridthjov Anderssens vei brukes i dag til parkeringsplass.
I alle kryssene er det fotgjengerfelt. Kryssene er lite definerte og uoversiktlige. Gjerder og
beplantning i private hager påvirker til en viss grad sikten i kryssene. Kantparkering bidrar ytterligere
til at trafikkbildet er uoversiktlig.
5.6.7 Kollektivtilbud
Planområdet ligger nært sentrum og har et godt kollektivtilbud. Nærmeste busstopp er i Dronningens
gate rett nedenfor rådhuset2. Mange av elevene ved Bodø videregående reiser med buss og bruker
Torvgata for å komme seg til skolen.

5.7

Barns interesser

Området er viktig for barns interesser når det gjelder trygghet og framkommelighet. Det er flere
barnehager i nærområdet. I tillegg ligger Aspåsen skole, Bankgata ungdomsskole samt flere
idrettsanlegg og viktige friområder rett ved planområdet. Det er dermed mange barn som ferdes
gjennom planområdet.

5.8

Universell tilgjengelighet

Dagens fortau tilfredsstiller ikke kravene til universell tilgjengelighet

5.9

Teknisk infrastruktur

Kommunalt anlegg for vann og avløp gjennom Torvgata er av eldre dato.

1

www.vegvesen.no/vegkart
I forbindelse med byggearbeider i Dronningens gate har bussrutene vært lagt om fra 2017-2019. Østgående
buss har kommet fra Fredensborgveien og kjørt ned Torvgata til et midlertidig busstopp ved Rådhusparken.
2
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5.10 Grunnforhold
Planområdet ligger innenfor det som er avmerket som marin grense. Løsmassekart viser at
grunnforholdene består av fyllmasse (kilde NGU).

5.11 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Trafikksikkerheten på strekningen er i dag dårlig og det er registrert flere ulykker innenfor
planområdet. Smale fortau, kantparkering og udefinerte kryss er forhold som bidrar til at
trafikkbildet er uoversiktlig.

5.12 Analyser og utredninger
Byplan har gjennomført tellinger og observasjoner av trafikk i Torvgata som en del av planarbeidet.
Link Landskap har på oppdrag fra kommunen laget en utformingsplan for denne delen av Torvgata.
Utformingsplanen viser hvordan man kan bedre trafikksikkerheten på strekningen og bidra til at
Torvgata blir en grønn og attraktiv bygate i Bodø.

6

Beskrivelse av planforslaget

6.1

Planlagt arealbruk

Hovedformålet med planarbeidet har vært å øke trafikksikkerheten i Torvgata ved å etablere nye og
bredere fortau samt stramme opp veikryssene. Ved oppstart av planarbeidet ble det informert om at
følgende problemstillinger ville vurderes spesielt:
- Behov for å fjerne/begrense gateparkering.
- Behov for å fjerne trær langs gata.
- Torvgata som prioritert sykkelrute.
- Muligheter for å stenge gata for gjennomgangstrafikk.
I prosessen er det kommet flere innspill på at det er viktig å ta vare på trærne langs Torvgata og
bevare det grønne preget som området har i dag. Det er også kommet innspill om at det er ønske om
flere benker langs gata. Villa Vekst har gitt tilbakemelding om at de ønsker å opprettholde HCparkering i Torvgata, men er åpen for å tilrettelegge for HC-parkering på egen tomt som et alternativ.
Øvrige innspill er positive til tiltak som begrenser trafikken og fjerner gateparkering.
6.1.1 Prinsipper for arealbruk
Planforslaget har tatt utgangspunkt i formål fra «Bypakke Bodø», kommunedelplan for sykkel,
innspill som er kommet i prosessen og forslag til utformingsplan for Torvgata utarbeidet av Link
Landskap, datert 18.2.2019. Det er tatt utgangpunkt i at Torvgata skal være grønn og spesielt
tilrettelagt for gående og syklende. Planforslaget legger opp til følgende løsninger:







Torvgata stenges for gjennomgangstrafikk fra Rensåsgata til Parkveien og gis status som
sykkelgate.
Kjøring til eiendommene er tillatt.
Torvgata skal ha fortau på begge sider med minimum 2,5 meter bredde.
Det skal være nedsenka kantstein ved avkjørsler og overgangsfelt
Veibanen skal være 6 meter bred.
Gateparkering og parkeringsplasser ved kryss til Fridthjov Anderssens vei skal fjernes.
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Kryssene skal strammes opp. Fredensborgveien og Parkveien skal snevres inn for å redusere
fart til bilister samt gi bedre sikt.
Etablering av grønne rabatter med trær der det er mulig langs gata.

Planforslaget legger opp til bredere fortau og oppstramming av alle veikryss og avkjørsler. I tillegg
tilrettelegger planen for etablering av et nytt byrom i krysset ved Fridtjof Anderssens vei. Det grønne
preget skal forsterkes ved at det etableres flere grønne alléer. Parkveien og Fredensborgveien
snevres inn mot kryssene for å gjøre det tryggere for fotgjengere å krysse gata.
Det foreslås at Torvgata defineres som sykkelgate. I ei sykkelgate er det sykkelen som har prioritet
foran bilen. Det er ikke definert egne regler for sykkelgate, men flere byer gjennomfører forsøk med
sykkelgater. Ved å stenge deler av gata for gjennomkjøring vil biltrafikken reduseres betydelig. For å
få til god vinterdrift for sykkel er det også viktig å fjerne kantparkering. Tiltakene vil sammen med
gjennomføring av reguleringsplan for Solparken/Rådhusparken, der gata gjøres om til gang- og
sykkelvei, gjøre Torvgata til ei gate der gående og syklende prioriteres først.
6.1.2 Valg av løsninger
Nedenfor er en beskrivelse av løsninger i planforslaget for de ulike delene av strekningen.
Kryss mot Rensåsgata, Fredensborgveien og Parkveien
Torvgata krysser i planområdet tre viktige bygater. Her er det er viktig med trygge og oversiktlige
krysningspunkt. Alle kryssene skal strammes opp. I tillegg foreslås det å endre dekket til
belegningsstein som et fartsreduserende tiltak. Dette vil bidra til et visuelt og taktilt skille slik at
kryssene fremstår tydelig for gående, bilister og syklister. Figur 9 viser bruk av denne type
belegningssteinen i et veikryss.
Figur 9: Eksempel
på endra dekke i
kryss. Bilde viser
Torvgata i Oslo.

Fredensborgveien og Parkveien innsnevres mot Torvgata for å gi bedre oversikt i krysset samt
redusere farta til bilister. I Fredensborgveien er innsnevringen på sørsiden av gata. I Parkveien er
innsnevringen på nordsiden av krysset. Dette medfører at noen av parkeringsplassene fra disse
gatene må fjernes. Figur 10 og 11 viser hvordan dette er tenkt i krysset mellom Torvgata og
Fredensborgveien.
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Figur 10 og 11: Illustrasjoner for krysset Torvgata/Fredensborgveien. Tegning til venstre viser utformingsplan
for Torvgata med endring vv dekke og innsnevring mot krysningspunkt. Bilde til høyre viser hvordan krysset kan
se ut. Kilde: Link Landskap.

I planarbeidet er det gjennomført beregning av frisiktsoner i alle kryss. Innenfor frisiktsoner kan det
ikke etableres sikthindringer som er høyere enn 0,5 meter. Det betyr at boligeiere ikke kan etablere
gjerder eller beplantning som hindrer sikten. Beregningen viser at frisiktsoner i Torvgata berører
private boligeiendommer, jf. figur 10 over. Dette er områder som i reguleringsplan for Plysjbyen er
regulert som bolig med formål bevaring. Dersom frisiktsonene skal inkluderes i planen må arealet
reguleres til bolig med formål bevaring, og hensynssone frisikt. Det er svært detaljerte bestemmelser
knyttet til boligområdene i Plysjbyen, og bebyggelsen er delt inn i soner med varierende
detaljeringsgrad. Dersom frisiktsonene skal tas med vil det bety at planbestemmelsene blir svært
omfattende. Flere av boligeiendommene måtte også ha forholdt seg til to ulike planer. Etter en
samlet vurdering er dermed ikke frisiktsonene inkludert i planen. Frisiktlinjer er tegna inn på
plankartet, men omfatter kun arealet innenfor planområdet. Reglene knyttet til frisikt gjelder
imidlertid uavhengig av dette.
Strekning fra Rensåsgata til Fredensborgveien
Gjennomgående fortau på begge sider av gata med bredde rundt 3 meter. Avkjørsel til tre
boligtomter: Rensåsgata 12A, Torvgata 13 og Torvgata 14. Det er to større trær på fortauet utenfor
Torvgata 13, disse må sannsynligvis fjernes når nye fortau etableres.
Strekning fra Fredensborgveien til Parkveien
På vestsida av Torvgata forlenges alléen med trær mellom gata og fortausareal ned til avkjørsel til
Villa Vekst (Torvgata 16), se prinippsnitt i figur 12 og utformingsplan i figur 13. Fortaus-/gangarealet
er rundt 3 meter. Her er det også et grøntareal inn mot bebyggelsen hvor det kan settes opp en benk
samt etableres noe beplantning. Videre mot Fredensborgveien er det fortau med bredde fra 3-4
meter. Det er avkjørsel til tre eiendommer: Fredensborgveien 116, Torvgata 16 og Torvgata 18.

Side 17 av 21

Figur 12: Prinsippsnitt ved Torvgata 18, fra utformingsplan fra Link Landskap.
På østsida av Torvgata etableres det gjennomgående fortau med bredde 3 meter. Hestekastanjen
ved Torvgata 17 skal bevares. Parkeringsplassene ved kryss mot Fridthjov Anderssens vei fjernes og
det etableres ny innkjøring til Fridthjov Anderssens vei sør for Torvgata 17. Gangveien til Solparken
gjøres noe bredere. Når innkjøringen flyttes skapes en romslig plass mot Parkveien. Her skal det
etableres en liten park/byrom hvor det kan det tilrettelegges for sittegrupper, beplantning og evt.
noe aktivitet. Det etableres videre en grønn rabatt for å skille gående og kjørende langs gangveien, se
figur 13.

Figur 13: Utformingsplan for kryss ved Parkveien samt område ved Fridthjov Anderssens vei.
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Strekning fra Parkveien til Professor Schyttes gate
Det etableres gjennomgående fortau på begge sider av gata med bredde tre meter. De nye fortauene
skal koble seg på fortau som er bygd ved Bodø videregående. På østsida av gata er det avkjørsel til
Torvgata 19B, 21A og 21B. Forbindelsen ned Professor Schyttes gate er ikke åpen for biltrafikk.
Innkjøring til parkeringsplass for Bodø videregående ligger rett sør for planområdet.
6.1.3 Endringer etter høring
Etter høring er det gjort to mindre endringer i planen. Endringene er vist nedenfor:
1. Endring i plankart.
Avgrensning av området
o_GP er justert for å sikre
adkomst til Fridthjov
Anderssens vei 7.

2. Endring i planbestemmelser
Det er tatt inn
bestemmelser som
regulerer type og høyde på
vegetasjon i
grøntområdene i Fridthjov
Anderssens vei.

6.2

Pkt. 3.1
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1 - o_SVG5)
.... Alléen på vestsiden av Torvgata, o_SVG1 og o_SVG2, skal
beplantes med trær. I områdene o_SVG3 og o_SVG 4 skal
eventuell beplantning ikke overstige 3 meter...
Pkt. 3.2
Park (o_GP)
Arealet kan beplantes med busker og møbleres med benker og
mindre installasjoner. Makshøyde for vegetasjon i område
o_GP er 3 meter.

Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Planområdet er regulert til følgende formål, jfr. pbl § 12-5:
 Kjøreveg (o_SV)
 Fortau (o_SF)
 Annen veggrunn – grøntanlegg (o_SVG1-o_SVG5)
 Parker (o_GP)

6.3

Universell utforming

Det stilles krav om universell utforming.

6.4

Kulturminner

Planforslaget tar hensyn til at området er en del av Plysjbyen. Det gjøres ikke endringer i gateløpet og
gamle brannhydranter skal bevares. Det grønne preget forsterkes ved at alléen fra Parkveien og
nordover forlenges. I tillegg etableres et nytt byrom i krysset ved Fridthjov Anderssens vei.
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6.5

Naturmangfold

Planforslaget legger opp til at hestekastanjen på fortauet ved Torvgata 17 skal bevares. Treet er
markert med punktsymbol «eksisterende tre som skal bevares» i plankart.

6.6

Avbøtende tiltak/løsninger ROS

ROS‐analysen viser at planforslaget påvirker trafikkavvikling, sikkerhet, fremkommelighet støv og
støy, og faren for ulykker. På alle punkter er de forventede virkningene positive, dvs. forbedring fra
dagens situasjon. Det kreves godkjent plan for anleggsfasen. Planen må inneholde tiltak og rutiner.
Det vises til punkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene.

7

Konsekvensutredning

Det er ikke stilt krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften. Begrunnelsen er gitt i
kapittel 2.4.

8

Virkninger av planforslaget

8.1

Overordnede planer

Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel og temaplaner, og bidrar til å realisere
mål og tiltak i disse.

8.2

Stedets karakter

Planen vil ikke føre til endring i stedets karakter. Planen vil gi en oppgradering av gata og har som
hovedmålsetting å øke trafikksikkerheten.

8.3

Byform og estetikk

Gaterommet opprettholdes. Det er en klar intensjon at opprustingen skal gi et sikkerhetsmessig,
funksjonelt og estetisk løft for denne delen av Torvgata.

8.4

Kulturminner og kulturmiljø

Reguleringsplanen vil ikke ha noen negativ påvirkning på den verneverdige bebyggelsen og
kulturmiljøet i Plysjbyen. Gamle brannhydranter langs gateløpet skal bevares.

8.5

Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven

Hestekastanjen ved Torvgata 17 bevares gjennom en egen bestemmelse. Det er ikke registrert sårbar
eller verdifull flora eller fauna i planområdet. Med bakgrunn dette vurderes det at
kunnskapsgrunnlaget og føre‐var prinsippet i loven (§§ 8 og 9) er ivaretatt.

8.6

Miljøpåvirkning og klimatilpasning

Gjennomføring av planen vil gi positiv miljøpåvirkning ved at det tilrettelegges for gående og
syklende. Dette vil sammen med andre tiltak bidra til at Bodø kan nå 0-vekstmål for personbiltrafikk.
Planen legger opp til etablering av flere grønne områder langs veien. I tillegg til å være positivt for
gatebildet er dette tiltak som bidrar til å forebygge overvannsproblemer. I parkområde ved Fridthjov
Anderssens vei foreslås det å bruke grus som også er et permeabelt dekke som kan bidrar til å
håndtere overvann.
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8.7

Trafikkforhold

Planen legger opp til bedre tilrettelegging for myke trafikanter ved å få bredere fortau og mer
definerte krysningspunkt. Planen gir en tydelig separering mellom fotgjengere, syklister og bilister.
Redusert trafikk som følge av at deler av gata stenges for gjennomgangstrafikk vil også være positivt
for myke trafikanter. I tillegg strammes veikryssene opp ved at Parkveien og Fredensborgveien
snevres inn mot krysningspunkt ved Torvgata. Konsekvensen er at biltrafikken i større grad enn i dag
tvinges til lavere hastighet.
I planforslaget legger man opp til å fjerne kantparkeringen. Fjerning av kantparkering vil gjøre
trafikkbildet mer oversiktlig og være viktig for å få en god vinterdrift av gata for syklister. For
bomiljøet vil det også være positivt å få fjerna parkering fra gata. For noen kan fjerning av
kantparkering og stenging for gjennomgangstrafikk oppleves som negativt. Da det allerede er vedtatt
at Torvgata skal stenges for biltrafikk forbi Rådhuparken/Solparken må dette sees i sammenheng.
Etter høring er det gjort noen mindre justeringer i planen for å sikre god adkomst til eiendommene i
Fridtjov Anderssens vei samt gode solforhold. Samlet sett vil forholdene for mye trafikanter og
beboere i området bli betydelig forbedret som følge av tiltakene som foreslås i planen.

8.8

Barns interesser

Gjennomføring av planen vil være positiv for barn og unges interesser gjennom økt trygghet og bedre
fremkommelighet. Kortere kryssinger med god oversikt reduserer faren for ulykker.

8.9

Universell tilgjengelighet

Det stilles krav om at trafikkarealet skal gis universell utforming med god framkommelighet for alle.

8.10 ROS
I følge ROS-analysen er gjennomføringsfasen den mest risikofylte. Det stilles i reguleringsbestemmelsene krav om egen plan for anleggsfasen som skal identifisere risikomomentene og
beskrive avbøtende tiltak.

8.11 Teknisk infrastruktur
Bodø kommune skal oppgradere VA-anlegg fra Rensåsgata til Parkveien forbindelse med at Torvgata
oppgraderes.

8.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Gjennomføring av arbeidene skal finansieres av Bodø kommune gjennom bypakke-midler.
Parkeringsplassene i Torvgata er sone 2 parkering. Fjerning av disse parkeringsplassene vil bety noe
reduserte inntekter for kommunen.

8.13 Interessemotsetninger
Det er ikke registrert store interessemotsetninger i saken.
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