
SYKKELRUTE I
DRONNINGENS GATE

Forprosjekt
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Kommunedelplan for sykkel 2018-2025 utpeker Dronningens gate som en sentral fartsåre i det fremtidige 
sykkelnettverket i Bodø. På bakgrunn av dette har Bodø kommune bestilt et forprosjekt som senere skal 
gi grunnlag for detaljprosjektering av gata.  
Hovedutfordringene i prosjetet er overgang mellom Dronningens gate og Snippen, samt konflikt mellom 
sykkel og kollektivtrafikk.

Målsetninger i prosjektet er at...
• flere skal ta i bruk sykkel som transportmiddel
• det skal oppleves trygt å sykle i gaten
• det skal være god fremkommelighet hele året
• det skal være enkelt å ferdes som syklist på strekningen, og prioritere sykkel foran personbil 
• Dronningens gate skal være en bygate med tilpasset fartsgrense
• overgangen mellom Snippen og Dronningens gate skal utformes slik at den blir den mest naturlige 

sykkeltraseen inn og ut av Bodø sentrum

Intro
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Kartlegging og vurderinger 
av eksisterende forholdFase 1
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1.1 GATEN
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Hålogalandsgata

Prof. Schyttes gate

Torvgata

Havnegata

Rådhusgata

Bankgata
Tordensk. gate

Biskop Kroghs gate

Urtegårdsgata

Nøstgata

Rønvikgata

Snippen

Glasshuset

Rådhuset

Østre skolepark

Storm
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SAS
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Sjøgata

Prinsens gate

Storgata

Kongens gate

Lokaliseringsfigur

Snippen

Dronningens gate

Anna Benoni Parken

Moloveien

Rådhuset
Bussholdeplass

Plassering i byen

• Sentral gate Dronningens gate ligger sentralt 
i Bodø sentrum, med trafikknutepunktet 
Snippen i øst og Moloveien i vest. 
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Lokaliseringsfigur

Snippen - Bankagata

• Rolig boliggate Strekningen mellom Snippen 
og Bankgata er et langt rett strekke med 
lav boligbebyggelse, gatetrær og ensidig 
gateparkering. Tverrsnittet her er på rundt 13 
meter. Gaten er en del av et større nettverk 
boliggater med kvartalsstruktur. For mange 
fungerer gaten som gjennomfartsåre til 
sentrum. For andre inngår gaten i nærmiljøet.
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Hålogalandsgata
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Lokaliseringsfigur

Bankagata - Hålogalandsgata

• Bygate preget av midlertidig bygging I 
sentrumsområdet krummer Dronningens gate 
seg svakt mot sørvest, og har en gatebredde 
på rundt 16 meter. Langs gata ligger ca. fire 
etasjers næringsbebyggelse med stedvis 
aktive fasader. Strekningen har gatetrær, 
møblering og gateparkering. Kvartalet mellom 
Torvgata og Professor Schyttes gate er 
kollektivgate i dag. 
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1.2 KARTLEGGING
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A - fra Snippen til Bankgata

Tverrprofil: 12,5-14 m

Del A er i hovedsak en boliggate med todsidig fortau. Gaten 
oppleves rolig på grunn av hager, gateparkering og gatetrær.

Delstrekningen har mange utkjøringer fra private boliger, og 
flere kryssende tverrgater som er enveiskjørte.

Snippen ligger i øst, og er et sentralt trafikknutepunkt. Øverste 
kvartal i Dronningens gate er regulert til enveiskjøring fra 
Snippen. Dette skyldes den korte avstanden mellom rundkjøring 
og Dronningens gate. 

I vest ligger Anna Benoniparken på begge sider av gaten. 

B - fra Bankgata til Torvgata

Tverrprofil: 15,5-16 m

Del B har brede opparbeidede fortau og gatetrær. Bussen kjører 
inn fra Bankgata og Rådhusgata, og ut fra Havnegata.

Delstrekningen grenser til Torvgata som er et sykkelknutepunkt. 
Området er i utvikling, med ny boligblokk som oppføres i kvartal 
ved Bankgata.  

Det er stort sett næringsvirksomhet og aktive fasader i 
bygningene på gateplan.

C - fra Torvgata til Hålogalandsgata

Tverrprofil: 15-17 m

Delstrekningen har bymessig utforming med brede opparbeidede 
fortau. Bussen dominerer øverste kvartal, med to holdeplasser,  
møblering og gatetrær. Dette fører til at mange gående bruker 
delstrekningen. 

De to siste kvartalene mangler trær og møblering, og oppleves 
dermed noe mer utflytende. I siste kvartal utvikles nytt bygg 
med hotell og bolig

Mellom Hålogalandsgata og Rådhusgata antas det å være 
tungtrafikkandel på 25%.

     
    Målestokk 1:3000 i A3

Delstrekninger
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Prioritert sykkelrute

Attraktive koblinger for sykkel

Tillatt kjøreretning

Sykkelrute

Tilrettelagt for gående
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Vikeplikt for Bankgata
Mangler fortau

Enveiskjørt
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Kryssende prioritert 
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SYKLENDE
Sykling i Dronningens foregår både på fortau og i veibanen. 
Mange av tverrgatene har enveigsregulering, noe som i 
prinsippet gjør dem ulovlig å sykle i på tvers av kjøreretningen.

Mange forbindelseslinjer møtes i Dronningens gate. Analysen 
viser at noen koblinger utmerker seg. I øst utpeker Nøstgata 
og Biskop Kroghs gate seg som ruter til sykehuset og 
boligområdene i nærheten.

Midt på ligger Bankgata, med to av kommuneplanens sykkelruter 
i hver ende. Her vil en del syklister svinge både til venstre og 
høyre. Videre er Torvgata neste viktige tverrgate som er vedtatt  
prioritert sykkelrute. 

Det er sannsynlig at både Prof. Schyttes gate og Sandgata 
vil få noe sykkeltrafikk siden de leder inn i sentrum, og 
sørover til boligområdene. I Prof. Schyttes gate reduseres 
trafikkhastigheten ved hjelp av opphøyd gangfelt. 

     
    Målestokk 1:3000 i A3

Gående og syklende

I enden av Dronningens gate ligger Hålogalandsgata som er 
vedtatt prioritert sykkelrute, og blir en viktig kobling. 

Ingen av veikryssene i gaten er lysregulert. Bankgata er 
forkjørsregulert, noe som medfører at syklister i Dronningens 
gate må vike for kryssende biler. Dette med mindre syklistene 
triller syklene over fotgjengerfeltet. 

GÅENDE
Donningens gate har mange gående i del B og C. Dette 
skyldes at skrekningene ligger i sentrumskjærnen, og at 
bussholdeplassene er plassert i gaten. Strekningene har tosidig 
fortau med belegg i henhold til komunalteknisk norm.

Delstrekning A har tosidig asfaltert fortau. Fortauet på nordsiden 
er bredest og har best solfohold. Noen av tverrgatene mangler 
fortau, men på grunn av lav trafikk kan disse benyttes i praksis. 
Det er kun Biskop Kroghs gate som har overgangsfelt i del A.
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Samtlige 
lokale  

busslinjer 
skal gå her

Regionbuss , 
dagens plassering

Mulig plassering 
frem�dig 

regionbuss

Midler�dig 
holdeplass

Alle busslinjer utenom nr. 3 følger Kongens gate inn mot sentrum. Lyskrysset i Bankgata 
er programmert til å slippe bussen fram, og sikrer god fremkommelighet. Deretter svinger 
bussene via Rådhusgata inn i Dronningens gate. Linje 3 svinger inn Dronningens gate via 
Bankgata. Når bussene skal i motsatt retning tar de av fra Dronningens gate i Havnegata. 
Dette tilsier at strekningen mellom Havnegate og Bankgata kun har enveis busstrafikk, 
mens mellom Havnegata og Hålogalandsgata har toveis. 

Bodø sentrum bussholdeplass ligger mellom Torvgata og Professor Schyttes gate. 
Dette srekket er en kollektivgate stengt for gjennomkjøring. Siden holdeplassen er 
hovedbusstopp i sentrum genererer den mange gående. Busstoppet for de som skal ut av 
byen er ikke løst, men ligger midlertidig vis-à-vis Rådhuset.

Regionbussene går i dag fra Hurtigrutekaia, men er vurdert flyttet til Dronningens gate. 
Ny aktuell holdeplass er mellom Professor Schyttes gate og Sandgata. 

På grunn av utbygging følger bussen en annen midlertidig trasé, se stiplet linje. Da går 
samtlige lokale busslinjer gjennom holdeplassen ved Rådhusparken.

     
    Målestokk 1:3000 i A3

Kollektivtrafikk

Buss

Midlertidig busstrase

Kjøreretning

Bussholdeplass

Midlertidig bussholdeplass

Lyskryss
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Dronningens gate har ca. 45 kantparkeringer. De fleste ligger i delstrekning A(ca. 40 stk). 
Del A har i tillegg 27 private avkjørsler til eiendom. Den totale mengden parkerte biler, 
både på offentlig og privat grunn, medfører at delstrekning A kan oppleves uforutsigbar 
for syklister. Dette særlig på grunn av siktmangel i kombinasjon med utkjøringer over 
fortau. 

Delstrekning B har kun 5 parkeringsplasser, og preges heller av biler i bevegelse. Det 
er tilsynelatende en plass for varelevering i gaten, og de fleste vareleveringer løses via 
sidegater med adkomst til bakgårdene.

Delstrekning C har ingen gateparkering, med unntak av midlertidig parkerte busser i 
busskvartalet. All varelevering kan tilsynelatende løses via sidegater.

Med planlagt utbygging i gaten øker mengden bolig, næring og hotell. Prosjektet må ta 
hensyn til nye behov for innkjøring til parkering og varelevering, og vil undersøke om 
dette kan skje via sidegater. 

     
    Målestokk 1:3000 i A3

Adkomst og parkering

Parkering

Gateparkering

Innkjøring - Nedsenket kantstein

Varelevering

P
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    Målestokk 1:3000 i A3

Via Dronningens gate kommer man til mange målpunkt i Bodø sentrum. Det er 
funksjoner som bibliotek, kjøpesenter, arbeidsplasser, boliger og torg som er med på 
å trekke syklende inn langs Dronningens gate, og ned tverrgatene mot sentrum. I 
den vestlige enden av gaten kan man sykle rett frem til friområdet i Breivika, mens i 
østlig ende kommer man til Rønvika og bymarka. Bankgata er en traffikert gate som 
leder til Bankgata ungdomsskole og ligger rett ved Anna-Benoni parken. Sidegatene i 
boligområdet leder til sykehuset, Rensåsparken i sør, og ned mot Sjøgata i nord.

En spesielt viktige forbindelser er Torvgata som leder til blant annet Bodø VGS. Gaten 
utgjør en viktig del av grøntstrukturen i Bodø sentrum, med gatetrær, og passasjen 
gjennom Rådhusparken og Solparken.

I Dronningens gate er det gatetrær i midtre del av strekningen som er med på å stramme 
opp gaten og øke lesbarheten. Trærne kan med fordel få fortsette ut mot sidene for 
å fullføre grøntdraget i gaten. Det er mange aktive fasader i bykjerne, som sammen 
med mange traffikanter, gjør det nødvendig med senket tempoet til syklistene inn i 
sentrumsområdet. 

Målpunkt og grønnstruktur

Målpunkt 

Aktive fasader

Bykjernen

Grønnstruktur 
og gatetrær
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1.3 DRØFTING
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Adkomst mot Snippen

• Hvordan ivareta sikkerhet, og lede 
syklister inn mot Dronningens gate? I 
dag er det ikke egne sykkelløsninger i form 
av sykkelfelt eller sykkeltraseer langs noen 
av veiene som leder inn mot Snippen. Det 
gjør at syklisten enten må blande seg med 
fotgjengeren på fortau/gang- og sykkelvei, 
eller med bilisten i kjørebanen. 

• Manglende tilrettelegging for syklisten gjør 
normalt at flere av de som ville ha syklet på 
en tilrettelagt løsning i stedet velger å blande 
seg med fotgjengere, mens syklistene som 
kan kategoriseres som rene transportsyklister 
vil sykle sammen med bilene i kjørefeltene. 

• Når syklistene er så spredt i trafikkbildet som 
de er på vei inn mot Snippen ligger det en 
ekstra utfordring i å få samlet dem, lede de 
inn i Dronningens gate, og videre ned mot 
sentrum. 

• De viktigste traseene som vi må fange opp 
er syklister langs Reinslettveien og syklister 
langs Rv80 fra øst.
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D

E

C

B

A

Snippen

• Hvordan gjøre Dronningens gate til 
et naturlig veivalg? De som sykler i felt 
tilrettelagt for fotgjengere nærmer seg 
Parkveien-krysset langs fortau. Syklistene 
ledes mot etablert kryssingsområde merket 
med fotgjengerfelt og har nedsenket 
kantstein.

• På grunn av plassering og retning på 
overgangsfeltet velger mange syklister å følge 
RV 80 videre mot sentrum. 

• Ved å anlegge en mer direkte kryssing mot 
Dronningens gate, og lede syklistene tydelig 
inn mot krysset, kan man få flere til å velge 
Dronningens gate. 

Reinsl
ettveie

n

KRYSSING
Overgangsfelt med nedsenket kantstein

Registrering på stedet viser at Dronningens gate mates av syklende 
fra Reinslettveien og RV 80. Det er mange fra RV80 som velger Sjøgata 
fremfor Dronningens gate. Mange syklister fra Reinslettveien skulle inn 
Parkveien.

TYDELIG LEDELINJE
Behov for tydelig ledelinje 

inn mot krysset

16



Hålogalandsgata

Prof. Schyttes gate

Torvgata

Havnegata

Rådhusgata

Bankgata
Tordensk. gate

Biskop Kroghs gate

Urtegårdsgata

Nøstgata

Rønvikgata

Snippen

Glasshuset

Rådhuset

Østre skolepark

Storm
en

SAS

Sandgata

Sjøgata

Prinsens gate

Storgata

Kongens gate

Lokaliseringsfigur

VEIBANE 7,0 m
2 m parkering | 5m  enveiskjørt felt

GATESNITT 12,9 m

FORTAU 2,1 M FORTAU 3,8 M

Gatesnittet - del A
enveiskjørt

• Hvordan løse toveis sykkelfelt i 
enveiskjørt gate? Første kvartal i 
Dronningens gate er enveiskjørt mot vest. 
Det er mulig å tillate sykling mot enveiskjørt 
gate, en løsning som er benyttet flere steder 
i landet. Man kan forsterke synligheten av 
et slikt felt med fargebruk. Skilt regulerer 
lovligheten av løsningen.

• Parkering i enveiskjørt gate Veibanen i 
dette kvartalet er 7 meter. Skal det merkes 
sykkelfelt(1,5m) i mot kjøreretningen, som i 
utgangspunktet er å anbefale for å legitimere 
løsningen, er det 5,5 meter igjen til kjørefelt. 
Da er det knapt med plass til parkeringen 
uten å flytte på kantsteinslinja. Merker vi 
sykkelfelt i begge retninger, som er den beste 
løsningen for syklistene, må parkeringen bort. 
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Hålogalandsgata

Prof. Schyttes gate

Torvgata

Havnegata

Rådhusgata

Bankgata
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Rådhuset
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en

SAS
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Sjøgata

Prinsens gate

Storgata
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Lokaliseringsfigur

VEIBANE 7,0 m
2m parkering | 2,5m + 2,5m kjørefelt

GATESNITT 12,5 m

FORTAU 2,3M FORTAU 3,2M

Gatesnittet - del A, 
toveiskjørt

• Toveiskjøring I delstrekning A er kvartalene 
mellom Rønvikgata og Bankgata toveiskjørt. 
Veibanen har ensidig kantparkering hele 
strekket, utenom kryss, ved utkjørsler og 
langs Østre skolepark.
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Lokaliseringsfigur

Boliggområde

SYKLING I GATEN
Plasserer syklisten seg i gaten og følger 
trafikkreglene unngår vedkommede 
konflikter med gående og andre 
kjøretøy.  Det kan derimot oppstå fare 
i forbindelse med åpning av dører, og 
parkerte biler som hinder sikt inn mot 
kryss.

SYKLING PÅ FORTAU
Hvor syklisten plasserer seg selv i gatebildet 
henger sammen med ferdighetsnivå og 
trygghetsfølelse. KONFLIKT UTKJØRING

Selv i en rolig boliggate kan det oppstå 
konflikt og farlige situasjoner om man 
sykler på fortau. Konflikt kan oppstå 
med gående, samt biler som kjører inn 
og ut av private oppkjørsler 

• Kan man sikre god fremkommelighet for 
sykkel og ivareta gateparkering? Mange 
som bor i området er avhengig av bil, og man 
kan vurdere å videreføre noe gateparkering. 

• Samtidig vil fjerning av parkering være naturlig 
for å ivareta syklistens fremkommelighet 
og sikt. Spesielt i kryss og forbi private 
oppkjørsler må dette prioriteres. 

• Fjerning av kantparkering understøttes av 
at gaten er regulert til hovedsykkelgate, der 
sykkel skal prioriteres. 
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Hålogalandsgata
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Lokaliseringsfigur

#Bankgata

• Hvordan tilrettelegge for sikker kryssing 
av Bankgata? Krysset i Bankgata er et 
viktig krysningspunkt i byen og en utfordring 
trafikalt sett. 

• En mulig løsning som kan vurderes er å løfte 
opp kryssarealet slik at bilistene opplever at 
kryssingen foregår på de gåendes premisser. 
Ved å løfte opp krysset vil bilistene møtes 
av en hump som må passeres på vei ut av 
krysset. Dette gir bilisten følelsen av å være 
på et område for myke trafikanter. Skal dette 
fungere må krysset ha nok fotgjengere til at 
det oppfattes som et vrimleområde. Man må 
se nærmere på hvordan krysset eventuelt skal 
reguleres og hvordan dette harmoniserer mot 
nærliggende lyskryss. 

• I overgangen mellom Del A og B kan det 
være naturlig å vurdere et systemskift for 
syklende, siden vil bli en stor utfordring å få 
til et sammenhengende system når gata går 
fra rolig boliggate til bygate. 

MANGE TRAFIKANTER

VIKEPLIKT
Her må syklistene 

vente på bilene, da 
det er forkjørsregulert 

i Bankgata

BUSS
Linje 3 svinger inn i 

Dronningens gate fra 
Bankgata

PARKERING
Sikthindring som   ska-

per dårlig 
sammenheng i Anna 

-Benoni parken

VENSTRESVING 
Potensiell tilrettelegging for  
venstresving for syklister
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Hålogalandsgata

Prof. Schyttes gate

Torvgata

Havnegata

Rådhusgata
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Kongens gate

Lokaliseringsfigur

#Rådhusgata

• Hvordan ivareta syklisten i et trafikkbilde 
med mer tungtransport?  Trafikkbildet 
endres gjennon forløpet, og det blir mer 
tungtrafikk fra Bankgata og nedover. Selv 
om det oppstår ulike situasjoner, bør ikke 
systemet endres i så stor grad at det skaper 
forvirring hos syklisten. 

• I dette krysset svinger buss fra Rådhusgata 
inn i Dronningens gate og gaten har enveis 
busstrafikk. 

• Det er viktig at løsning for sykkel sikrer god 
avstand til buss i krysset, med tanke på sikt 
og svingradie. 

• Krysset med Rådhusgata blir et viktig 
fordelingspunkt for trafikanter mot øst og vest 
da det er enveiskjørt inn mot Dronningens 
gate fra begge sider

VENSTRESVING BUSS
Samtlige busser unntatt linje 3 svinger inn i 
Dronningens gate fra Rådhusgaten

VIKEPLIKT FOR BUSS
Syklister i motsatt kjørefelt må vike for 

trafikk fra Rådhusgata

VIKEPLIKT
Syklister må vike for 

kjøretøy fra høyre

BUSS LINJE 3
Linje 3 møter de 
andre bussene i 
krysset
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Lokaliseringsfigur

VEIBANE 9,0 m
3,5m + 3,5m kjørefelt | 2m parkering

GATESNITT 16,5 m

FORTAU 3,3M

Gatesnittet - del B

• Toveiskjøring Bredden på gatesnittet 
varierer noe i deltstrekning B, men er 
i gjennomsnitt 16,5 meter. Del B har 
3 kvartaler, og kun det midterste har 
gateparkering. Kjørebredden ligger på 9 
meter i de to andre kvartalene også, selv om 
de ikke har kantparkering.

FORTAU 4,2M
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Lokaliseringsfigur

• Hvordan ivareta syklisten med toveis 
busstrafikk? I Havnegata forlater bussene 
Dronningens gate. Høyresvingen ut av 
Dronningens gate gir potiensiell konflikt med 
syklister som skal rett frem og krever god 
avstand og sikt

• Etter krysset med Havnegata har Dronningens 
gate buss kjørende i begge retninger. Dette 
legger begrensninger på gatesnittet. 

• Mot nord er Havnegata en blindvei som 
stopper i Storgata. Blindveien går bratt 
nedover, og for biler (inkludert varetransport) 
som kommer opp igjen kan det være dårlig 
sikt.  

MIDLERTIDIG 
BUSSTOPP

#Havnegata HØYRESVING BUSS
Samtlige busser svinger ut fra Dronningens 
gate via Havnegata

GATETRÆR
Trær i gatesnittet 
strammer opp og 

skaper en grønn 
forbindelse
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#Torvgata

• Hvordan møtes to viktige 
kryssende sykkelruter? Torvgata er 
hovedsykkelforbindelse fra skoler og 
rekreasjonområder i sør og inn mot sentrum. 
I dettte krysset dannes dermed et viktig 
sentralt knutepunkt for sykkel. 

• Viktigheten av krysset kan underbygges med 
møblering og synlig oppmerking i møtet med 
toveis buss.

• Oversiktlighet for gående og syklister her 
innebærer at øvrige funksjoner, slik som 
stoppested for buss, bør unngås.

VIKEPLIKT

MANGE TRAFIKANTER

KRYSSENDE SYKKELRUTER
Prioritert sykkelrute i Torvgata krysser 

Dronningens gate

KOLLEKTIVGATE
Stengt for personbiler

VENSTRESVING
Mange personbiler vil svinge opp til venstre her siden 
kollektivgaten er stengt for gjennomkjøring.
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Lokaliseringsfigur
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VEIBANE 7,0 m
3,5m + 3,5m kjørefelt

GATESNITT 17 m

FORTAU 5,5 M

Gatesnittet - del C

• Varierende kantsteinslinje Kantsteinslinjen 
gjør et hopp på den nordlige siden av 
delstrekning C. 

• Øverste kvartal har bredt fortau på 5,5 meter 
som gir god plass til bussholdeplass, og 
veibredde på 7 meter.

• De to siste kvartalene har derimot 3,5 meter 
brede fortau, og 9 meter veibane. 

• 4,5 er gjevn bredde på nordlig fortau i hele 
delstrekning C

• Strekket har gatetrær, og ingen kantparkring.

FORTAU 4,5 M
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Lokaliseringsfigur
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• Hvordan løse konflikt mellom kollektivt 
og sykkel? Syklisten bør helst senke farten 
noe i denne del av gaten når busser står 
parkert. Å få senket farten til syklister er en 
utfordring, og generelle observasjoner av 
syklister tilsier at de velger løsninger for seg 
selv der og da, ut fra det trafikale bildet de 
selv ser. 

• Bussholdeplassene er foreløpig kun på en 
side, noe som gir god plass i gatesnittet til 
syklisten

BUSSHOLDEPLASS

BUSSHOLDEPLASS

Kollektivgate

Hålogalandsgata

Prof. Schyttes gate
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Lokaliseringsfigur
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• Opphøyd gangfelt Det er anlagt opphøyd 
gangfelt i dette krysset. En slik løsning er 
fordelaktig for gående og kan være med på å 
bremse farten til syklistene. 

• Professor Shyttes gate er enveiskjørt ned mot 
Glasshuset, og det vil ikke komme biler opp 
her og skape konflink med syklende. Syklister 
i retning nord må derimot vike for biler fra 
høyre.

Prof. Schyttes gate

ENVEISKJØRT 
MOT HØYRE

OPPHØYD 
GANGFELT
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Regionbuss

• Hvor bør holdeplass for regionbuss 
plasseres?  Regionbussen er tenkt satt 
opp i nedre del av Dronningens gate. Det 
er viktig at holdeplassen har tett kontakt 
med bykjernen, selv om hurtigrutekaia, 
jernbanestasjonen og flyplassen kanskje er 
enda viktige målpunkter. Man kan vurdere 
om denne holdeplassen må ligge her eller 
om det er andre muligheter. Hvis volumet av 
busser er lavt nok, kan man se for seg en 
kombinasjon av regionbusser og lokale linjer 
på samme holdeplass

• Plassering av holdeplass for utgående trafikk 
er i dag foreslått lengre opp, men man kan 
også se på plassering her på grunn av det 
brede gatesnittet.

• I dette kvartalet mangler det gatetrær

MULIG HOLDEPLASS REGIONBUSS
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• Enveiskjørt kryss Krysset med sandgata 
har enveiskjøring mot sør. Hvis syklister skal 
kunne kjøre ned gaten må dette skiltes. 

• Syklister på vei mot Hålogalandsgata får 
vikeplikt for biler fra høyre. 

• Utbygging av nytt hotell vil medføre økt 
aktivitet i området. Hotellet har tilsynelatende 
ingen nye parkeringsplasser eller utkjøringer 
mot Dronningens gate. 

#Sandgata

ENVEISKJØRT
Sandgata er 

enveiskjørt  fra 
sentrum 

UTBYGGING
Nytt hotell- og boligprosjekt 

under bygging.
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#Hålogalandsgata

• Hvordan tilrettelegge for syklisten i 
krysset? Hålogalandsgata er endepunket i 
prosjektet, og Dronningens gate glir over i 
Moloveien. Siden Hålogalandsgata er hovedvei 
inn i sentrum for kjørende er dette et 
traffikert kryss. 

• Krysset vil få busser svingende ut fra 
Dronningens gate og opp Hålogalandsgata 
mot flyplassen. Det motsatte vil skje etter at 
bussene har snudd på flyplassen og kommer 
tilbake igjen samme vei.

• Hålogalandsgata er prioritert sykkelrute og 
veisystemene må ses i sammenheng for å 
oppnå en god kobling. 

VENSTRESVING BUSS
Bussene kjører ut i Hålogalandsgata 
retning flyplassen, og kjører tilbake 

igjen samme vei

VENSTRESVING SYKKEL
Syklistene kan være utsatt ved 

sving langs buss 
VENSTRESVING SYKKEL

For syklister som skal inn i 
Dronningens gate er det lang 

avstand igjennom krysset 
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Oppsummering
• Overordnet inntrykk Generelt har det 

vært vanskelig å få et inntrykk av hvordan 
Dronningens gate fungerer i dag på grunn av all 
byggeaktiviteten i nedre del, og omlegging av 
kollektivtrafikken. Det virker som mange bilister, 
og ikke minst syklister, velger å bruke andre 
gater mens byggingen pågår, og gaten virker 
dermed veldig rolig.

• Gående Fotgjengere er stort sett ivaretatt 
i trafikkbildet i dag, noe som videre må 
implementeres i enhver situasjon i gaten

• Syklende Syklistene sykler fint del A, men får 
det noe mer utoversiktlig videre nedover nedover 
del B og C på grunn av mer trafikk og flere 
gående. Syklende må prioriteres foran bil. Det er 
behov for å tillate sykling mot enveiskjøring.

• Kollektivtrafikk Det er vanskelig å danne 
seg et bilde av hvordan busstrafikken påvirker 
gatebildet, siden busstrafikken er flyttet i dag. 
Fremover må man undersøke tilrettelegging 
for syklister langs bussene i gata. I tillegg må 
det vurderes plassering av bussholdeplasser for 
regionbussene, samt plasesring av busstopp på 
nordlig siden av gaten.

• Helårsbuk Helårsbruk henger sammen med 
drift, og da spesielt vinterdriften, som er 
vanskelig å vurdere etter registrering utført i 
mai, men det fremstår som at fortausbreddene 
er brede nok til brøyting. Videre i prosjektet 
kan et prosjekt i Bærum kommune være til 
inspirasjon. De har kjørt et «svart asfalt»-
prosjekt, som omhandler akseptmengde snø for 
brøyting etc., med spesielt fokus på muligheten 
til å sykle hele året.

• Sikkerhet I dag ligger fartsgrensen på 30 km/t, 
med untak av et kort strekke i del A inn mot 
Bankgata som har 40km/t. Det blir vikitg å ha en 
fartsgrense som ivaretar gaten som en bygate. 

• Det er viktig å finne en fartsgrense som gjør at 
de mykeste av våre trafikanter opplever gaten 

som trygg. Settes en lav fartsgrense kan 
dette ha avvisende effekt på bilister. Brukes 
det opphøyd kryssområde i krysset Bankgata/
Dronningens gate vil dette være med på å 
bygge opp under et senket fartsnivå. 

• Bymessighet I dag er det møblering langs 
bussholdeplassene og trær i gatens midtre 
parti. Det ligger et potensiale i å programmere/
møblere gaten slik at den oppleves strammere 
og mer lesbar for alle traffikanter. 

• Det er relevant å se på bevaring av 
gateparkering siden folk er avhengige av 
bil, men det vil være mer sentralt å trygge 
syklisten ved å bedre sikt inn mot kryss, 
samt å skape bedre sammenheng mellom 
grøntområder. 
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