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Sammendrag 
 
 
Målet med handlingsprogrammet er å skape markedssuksess, målt i flere passasjerer og økte 
markedsandeler for kollektivtrafikken. For å lykkes med dette, utvikles trafikktilbudet med 
utgangpunkt i kundebehovene. Tilrettelagt infrastruktur for buss og finansiering er andre viktige 
deler, men utledes av trafikktilbudet etter følgende sammenheng:  

  
 
Figur: Markedsrettet tilbudsutforming er nøkkelen til suksess (Ruter AS jf. også Kollektivhåndboka V123, Statens vegvesen).  

 
Et kjennetegn ved trafikktilbudet i Kollektivplan Bodø, er at det foretas en forsiktig omfordeling av 
ressursene til å kjøre oftere i markeder der potensialet for vekst er størst. I tillegg bør rutetilbudet 
være driftseffektivt, med «riktige» linjelengder og god utnyttelse av vogner og førere. De første 
stegene i en slik strategi ble implementert oktober 2012 og senere ruteendringer. Omleggingen har 
resultert i en kraftig passasjervekst, nær en dobling, som er et ekstraordinært resultat selv i nasjonal 
målestokk. Handlingsplanen legger opp til en videreføring av strategien.  
 
Rutetilbudet utvikles på følgende måte:  
 
a) Best tilbud der flest reiser – i dag og i framtida  

Rutetilbudet styrkes i markeder der kollektivtrafikkens potensial vurderes som størst. Det er 

en gjensidig sammenheng mellom kollektivplanlegging og arealplanlegging, ved at 

kollektivtrafikken kan understøtte effekten av byutvikling, og at god arealplanlegging kan 

styrke markedsgrunnlaget for kollektivtrafikken. Det har skjedd en kraftig byutvikling fra 2012 

til i dag som tilsier at det er behov for en viss justering av rutetilbudet. Samtidig kan slike 

vurderinger ikke gjøres uten blikk for framtidens kunder, dvs. at rutetilbudet som anbefales 

gjennomført 2020-2023 er fleksibelt og kan skaleres for kjente arealplaner, ny flyplass, ny 

bydel, selv om planene for sistnevnte foreløpig er lite konkrete.  

b) Høy frekvens, lange åpningstider 

Hyppige avganger er det aller viktigste tilbudsaspektet for kundene. Ved 10 minutters rute 

eller mer, tilsier teori og praksis at kundene vil slutte å sjekke tidene, men bare møte opp på 

holdeplassene fordi ventetiden uansett er kort. Flere bydeler i Bodø fortjener en slik 

tilbudskvalitet, som er et naturlige neste steg i opptrappingen mot et styrket kollektivtilbud. 

Samtidig skal alle viktige målpunkter være mulige å nå, også på kveldstid og helg, når 

frekvensen i tilbudet er lavere. 

c) Taktet samspill på fellesstrekninger  

Rutetilbudet legges opp slik at to og to linjer taktes langs fellesstrekningene. Dermed 

framstår tilbudet enda bedre til de mange som bor og arbeider langs fellesstrekningen i 
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Bodø. Eksempler på slike korridorer er Rønvikveien, City nord-sentrum, Hålogalandsgata, 

strekningen Jensvoll-Universitetet  

d) Alle viktige målpunkter dekkes  

Konsentrasjon av arbeidsplasser, bosatte, skoler og utdanningsinstitusjoner er bussens 

viktigste markeder. Anbefalt rutetilbud legger opp til å videreføre eller styrke tilbudet til de 

største markedene, og ingen større markeder havner utenfor dekningsområdet.  

e) Rutetilbudet innrettes mot å styrkes Bodø som et regionalt og nasjonalt knutepunkt  

Bybuss og regionbuss utvikles samlet. Ved å prioritere styrking av bybuss, kan regionbussene 

prioritere de kundene som reiser over noe lengre avstander. Bytter mellom busser, hurtigbåt, 

tog og ferje skjer i sentrum, der Dronningens gate utvikles videre som byttepunkt. 

Korrespondanse til/fra tog er foreløpig ikke løst. En utfordring er at toget har relativt få 

avganger og ikke stive rutetider. En annen barriere er at det ikke foreligger billettsamarbeid, 

som straffer kunder som bytter mellom tog og buss. På dette området må avtaleverket på 

plass før rutetilpasninger for buss kan gjennomføres.  

 f) Enkelt tilbud  

Enkel «innpakning» av rutetilbudet omfatter alt fra kundeinformasjon på app, nett, 

holdeplass, linjenummer, linjekart, fargekoding og destinasjonsnavn. Enkelheten vurderes å 

være en viktig årsak til den positive passasjerutviklingen de seneste år.  

g) Bussmateriell, nullutslipp  

Dagens busstilbud driftes på en utgående kontrakt, og mange av vognene er 6-10 år gamle 

dieselbusser. Blant bybusser som kjører såpass omfattende ruteproduksjon som i Bodø by, 

vurderes snittalderen på vognparken å være høy, og miljøsatsingen svak. I perioden 2020-

2023 styrkes rutetilbudet ved å sette inn moderne, kapasitetssterke vogner som er godt 

egnet til rutene som skal kjøres. Det kan innebære leddbuss på linje 1, og gjennomgående 

lavgulv, og flere dører som sikrer korte holdeplassopphold med på/avstigning gjennom alle 

dører. Ved oppstart av nytt anbud 1.7.2021 er det vedtatt at bybusstilbudet blir nullutslipp, 

ved å innføre el-busser basert på endepunktslading. En fullstendig fornyelse av bussparken, 

som øker kollektivtrafikkens attraktivitet, reduserer utslipp og bidrar til et bedre bymiljø.  

h) Infrastrukturtiltak gir bussen bedre konkurransevilkår.  

Stadig konkurrerer bussen for dårlig mot bil på reisetid dør-til-dør på viktige reiserelasjoner. 

Tiltak for å sikre bussen køfri kjørevei er viktig for å sikre et pålitelig kollektivtilbud. Noen 

infrastrukturtiltak kreves for å understøtte implementering av el-buss. F.eks. tilrettelegging 

for lading på endeholdeplass, evt. etablere endeholdeplass der linjen snur i ring i dag.  

 

Merk at markedsrettet tilbudsutvikling har som konsekvens at man noen ganger prioriterer 

forbedring for store kundegrupper, på bekostning av særbehov for mindre grupper. Dagens 

busstilbud i Bodø gir tilbud til 92,5 % av bosatte innenfor 400 meter. Ruteendringene som her 

foreslås, innebærer styrking evt. uendret tilbud for det store flertallet, men lengre reisetid eller 

lenger gangavstand til holdeplass for et lite mindretall. Som følge av endringer i pendelkoblingene i 

sentrum, kan konsekvensen også være at enkelte mister direktebusstilbud. Basert på tilgjengelige 

data er omfanget lite.   
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Innledning  
 
Kollektivplan Bodø 2010-2021 ble utarbeidet som en felles strategi- og handlingsplan for Nordland 
fylkeskommune og Bodø kommune, i samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket. Arbeidet 
ble drevet fram av arbeidsgrupper med deltakelse fra de berørte enheter, og med en koordinerende 
prosjektgruppe. Som del av planprosessen ble det avholdt åpne seminarer og møter med berørte 
interessenter. Planen dannet et grunnlag for et forpliktende samarbeid omkring utviklingen av 
kollektivtilbudet i Bodø.  
 
Kollektivplanen lå til grunn for fullstendig omlegging av 
rutetilbudet fra oktober 2012. Antall bybusslinjer ble 
redusert fra 14 til 4. Ressursene ble omfordelt til å kjøre 
oftere enn før langs prioriterte linjer, og stive rutetider 
sammen med forbedret ruteinformasjon gjorde det enkelt 
for kundene å forstå tilbudet. Omleggingen innebar også at 
ringlinjer ble lagt ned og erstattet med gjennomgående 
linjer i pendel gjennom en felles kollektivgate for alle linjer i 
sentrum. Omleggingen medførte bedre betjening av de 
viktigste reisemålene, flyplassen og arbeidsplasser i 
nærheten, samt City Nord, Universitetet og Bodin vgs. 
Flatedekningen ble redusert, som vil si at noen mistet 
bybusstilbudet helt, eller mistet «sin» holdeplass rett 
utenfor døren som ledd i omleggingen. Mange fikk lengre å 
gå til holdeplassene, der bussene til gjengjeld gikk oftere. 
En omlegging med betydelig «sprengkraft».  
 
Foranledningen var flere år med synkende passasjertall. I 
perioden fra 2007-2012 var det en nedgang i antall 
bussreiser pr innbygger på 5 %. I perioden fra 2012-2015 var en økning på 9 %.  
 
Til sammenligning opplevde biltrafikken i Bodø nullvekst i perioden 2007-2012, og en liten økning på 
ca 0,6 % årlig i perioden 2012-2015 %. I 2015 ble det etablert bompengeinnkreving, samtidig som 
busstilbudet ble forsterket og takstene justert. Kollektivtrafikkveksten fortsatte.  
 
Resultatet fra omleggingen i 2012 med senere produksjonsutvidelser er ca 80 % passasjervekst. En 
slik vekst er ekstraordinær, også i nasjonal målestokk, og overgår den forventningen man kunne ha til 
omleggingen, basert på tradisjonelle etterspørselsmodeller. Evalueringsrapporten peker på at 
forenkling og omlegging av bybussnettet er hovedforklaringen, men at bompenger har forsterket 
veksten (kilde: Gustav Nielsen Consulting 2016). 
 
Kollektivplanen fra 2011 med handlingsplan fra 2012 la opp til rullering hvert fjerde år. Den positive 
passasjerutviklingen og de gode resultatene er bakgrunnen for at handlingsprogrammet ikke har blitt 
rullert tidligere.  
 
 

  



 

6 
 

Kollektivtrafikkens marked  
 
Markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk henger tett sammen med konsentrasjon av befolkning. Bodø 
har de siste ti årene hatt en betydelig vekst i folketallet, nær 1,3 % gjennomsnittlig årlig vekst, og er 
dermed en av byene i Norge som vokser raskest. På grunn av den naturlige halvøya og plassering av 
hovedflystasjonen ligger boligområdene i bånd mot kysten i øst og i nord. Høy befolkningstetthet 
langs transportkorridorene er et godt utgangspunkt for å oppnå høye kollektivandeler.  
 

 
Illustrasjon: Markedsdekningen ved dagens rutetilbud. 400 meters buffersone (luftlinje) rundt holdeplassene, 

tilsvarer ca 500 meter i terrenget eller ca 5 min. gangtid, som er et mye benyttet uttrykk for akseptabel 

gangavstand til holdeplass. 92,5 % markedet dekkes av dagens tilbud. 

 

Å ta markedsandeler av arbeidsreiser mellom bosted og arbeidssted er et naturlig mål for 
kollektivtrafikken. Slike reisemønstre er i stor grad faste, og foregår på tidspunkter av døgnet når 
belastningen på veinettet er størst. I underkant av 4.000 bedrifter er registrert i Bodø med i alt ca 
28.000 ansatte, som er uttrykk for et sammensatt og allsidig næringsliv 
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Illustrasjon: Arbeidsplasskonsentrasjoner 250*250 meters rutenett. Kartet benyttes som grunnlag for utforming 
av tilbud, trasévalg og prioritering mellom ulike markeder. 

 

 
Reisevaneundersøkelser (RVU) benyttes for å innhente et kunnskapsgrunnlag om befolkningens 
reisevaner og valg av transportmiddel på ulike typer reiser. Hver innbygger i Bodø foretar i 
gjennomsnitt 3-3,5 reiser pr dag. Bilbruk dominerer og står for ca 2/3 av alle reiser. Samtidig har 
veksten i bilbruk vært moderat de siste ti årene. Kollektivtrafikkens markedsandel ble målt til 
moderate 3 % i Bodø, mot 9 % for landet som helhet, noe som kan skyldes utvalgsskjevheter og 
avrunding. Tilleggsanalyser i regional transportmodell indikerte at kollektivandelen lå høyere, ca 5-6 
%. Men også dette er lavt. Det er betydelige forskjeller i kollektivandelen på ulike reiserelasjoner. 
Markedsandelen er høyest på reiser til/fra Bodø sentrum, dernest på reiser til/fra bydelene rundt 
sentrum (Rønvik, Nordsida, flyplassen) og på reiser til/fra Hunstad og Mørkved (kilde: RVU 2013/14 
med lokalt tilleggsutvalg, Statens vegvesen).   
 
I dag oppnår kollektivtrafikken en markedsandel av betydning først på reiser lenger enn ca 2-2,5 km. 
På kortere reiser er det gang og sykkel som best konkurrerer mot bil. Hvis man slår en sirkel med 
radius 2 km rundt Bodø sentrum, finner man at nokså store arbeidsplasser og boligområder befinner 
seg innenfor sirkelen. Dette er sannsynligvis en medvirkende årsak til den høye sykkelandelen (7 %). 
 
Kollektivtrafikkens markedsandel varierer sterkt for ulike typer reiser. Normalt konkurrerer 
kollektivtrafikken godt på arbeidsreiser, reiser til/fra skole- og studiested, og i noen grad på innkjøps-
/servicereiser og fritidsreiser. På andre typer av reiser, f.eks. hente/bringe skole/barnehage og 
tjenestereiser i arbeidstiden, er kollektivtrafikken i mindre grad benyttet. Å ha et bevisst forhold til 
hvilke typer reiser som skal betjenes, er viktig ved utvikling av framtidig rutetilbud.   
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Etterspørsel etter dagens tilbud  
 
Bybusstilbudet består i dag av 4 pendellinjer. Frekvensen i tilbudet er behovstilpasset. Linje 1 er den 
største linjen målt i passasjerantall, 22.000 pr uke, eller ca 1 mill passasjerer/år. Linje 2 betjener ca 
19.000 passasjerer pr uke. Linjene 1 og 2 betjener til sammen 2/3 av alle busspassasjerer i Bodø. På 
linje 3 kjøres halvtimesrute. Det samme gjelder linje 4, men som styrkes til kvartersrute i 
rushretningen morgen og ettermiddag.   
 

 
 
Illustrasjon: Antall passasjerer pr holdeplass (datagrunnlag: Nordland fylkekommunene, uke 11/2018).  
 

 
Det eksisterer et detaljert datagrunnlag for etterspørselen etter dagens tilbud. Såkalte linjeprofiler er 
et nyttig verktøy i kollektivplanleggingen. En slik profil for linje 2 er vist under, og illustrerer 
gjennomsnittlig antall på- og avstigende passasjerer pr holdeplass underveis i linjeforløpet. 
Differansen mellom antall på- og avstigende passasjerer angir passasjerbelegget ombord. En bybuss 
har ca 35 sitteplasser. Et passasjerbelegg på ca 15 i gjennomsnitt over dagen er et nokså høyt snitt, 
og begrunner at antall avganger økes.  
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Illustrasjon: Linjeprofil linje 2. Blå søyle = gj.sn. antall påstigende passasjerer pr holdeplass. Rød søyle = 
avstigende. Grønn kurve angir differansen, dvs. antall passasjerer om bord på ulike deler av turen 
(datagrunnlag: standarduke 11/2018 med Dronningens gate stengt, midlertidig holdeplass Rådhuset).   

 

Analysene oppsummeres ved en gjennomgang av styrker og svakheter ved dagens tilbud. Følgende 
styrker ved dagens tilbud er identifisert, som med fordel kan utnyttes og utvikles ytterligere:  

 De fleste store boligområder og arbeidsplasser gis et tilbud. Høy flatedekning (93 % av 
befolkningen har tilbud innenfor akseptabel gangavstand).  

 Høy frekvens og lang åpningstid på mange av linjene. Arealplaner som sørger for konsentrert 
utbygging framover.  

 Bra gjennomsnittshastighet for bussene. Optimale holdeplassavstander ca 550-600 meter.   

 Linje 1 er en markedssuksess. Nord Universitet og Bodin vgs sørger for «motstrømstrafikk» i 
rushtidene, og dermed god utnyttelse av kapasiteten.    

 Et tilbud som er enkelt å forstå og enkelt å bruke. Universelt utformet informasjon 

 Bussvei som gir rask forbindelse forbi bilkøen mellom City Nord og Nordlandssykehuset.  
 
Følgende svakheter er identifisert, og peker på hvor det største forbedringspotensialet ligger. Dette 
er momenter som må forsøkes imøtegått ved justert rutetilbud:  

 Kollektivtrafikken er lite konkurransedyktig på reisetid mot bil på en del relasjoner. Skyldes 
både frekvens, trase og kjøretid. Gjelder f.eks. Stordalen, Vollen, Skavdalslia og Bodøsjøen.  

 Linje 2 er lang og betjener mange delmarkeder underveis. Er dermed utsatt for forsinkelser, 
samtidig som etterspørselen varierer på delstrekningene.  

 Linje 3 har lavt markedsgjennomslag.  

 Noen «hull» i markedsdekningen: Saltvern-Kleiva. Svak forbindelse togstasjonen - lufthavna.  

 Lavt omfang av bytter buss-buss. Tilbudet framstår ikke som et nettverk av reisemuligheter.  

 Fremkommelighet er en utfordring, strekningsvis og tidvis. Samtidig kan fremkommelighet 
utvikles til å bli et konkurransefortrinn for buss, i en stadig større by.   

 Standarden på holdeplassene er lav en del steder, sanntidsinformasjon mangler.   

 Noe uhensiktsmessig bussmateriell (dørbredder, kapasitet).  

 Sykkelparkering i forbindelse med kollektivtilbudet mangler mange steder.  

 Billettering er en tidstyv. Har avskaffet kontantene om bord, men aksepterer ombordsalg 
med bankkort. Holdeplassopphold har litt lang tid.  

 Potensial for effektivisering av reguleringstider (1, 2, 4). Linje 3 synes å være noe knapp.   
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Forslag til styrket busstilbud for å oppnå økt markedsandel  
 
Anbefalingen om styrket rutetilbud er utledet fra plangrunnlaget (dvs. planer og politiske vedtak), 
markedsanalyser, analyse av hvordan dagens tilbud etterspørres i markedet, prinsipper for 
videreutvikling av rutetilbud, og etterspørselsberegning av alternative rutetilbud. For å beregne 
etterspørselen etter ulike varianter og alternativer, har man kjørt analyser i den regionale 
transportmodellen (RTM) til Statens vegvesen Region nord. På kvalitetsområder som ikke utenom 
transportmodellens virkeområde, har vi supplert med empiri av tiltak-nytte, elastisiteter og 
generaliserte reisekostnader (GK). Målet er markedssuksess, målt i høyest mulig markedsandel og 
flest mulig kunder.  
 

 

Illustrasjon: Rutetilbud fra 1.7.2021. Linjene er lagt opp slik at de kan forlenges til ny lufthavn ved åpning, og 
første byggetrinn i ny bydel. Grå sirkler viser befolkningen pr 100*100 meter. Jo større sirkel, jo større marked. 

 
 
Rutetilbudet planlegges styrket på følgende måte: 
 
Linje 1 Universitetet – sentrum – via bydel til nye Bodø lufthavn fra åpning 
Linje 1 er en markedssuksess i dag. Linjen er kort og dermed relativt effektiv å drifte. Kvalitetsmessig 
bør linjen løftes ytterligere med tanke på høy frekvens, og rask og forutsigbar framføring. På 
strekningen Universitetet – sentrum ligger det godt til rette for å etablere en høystandard løsning der 
bussen kjører mest mulig på tilrettelagt trasé. Den nye tunnelen på Rv 80 og dertil redusert 
trafikkvolum langs Trefelten øker forutsigbarheten for bussen.  
 
En trasé langs Mørkvedveien og til bydelssenteret er raskere de fleste tidspunkter på dagen, og veien 
er bedre tilrettelagt for buss. I dagens trasé i Kudalsveien må bussene ofte stoppe ved motgående 
buss, noe som kan forsinke ruten. Dette vil skje oftere med økt frekvens på linje 1 og 2. Det er heller 
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ikke fortau i Kudalsveien, noe som fører til konflikt med fotgjengere som går til og fra holdeplassene 
eller universitetet.   
 
På sikt kan det være aktuelt å styrke frekvensen på linje 1 ytterligere, spesielt i rushtidene. For å ha 
ressurser til dette, snus linje 1 ved Universitetet. Den viktigste årsaken er markedet: strekningen 
Mørkved senter – Bjørndalslia forsvarer ikke det høyeste frekvensnivået, og det blir dermed 
uforholdsmessig kostbart å kjøre alle avganger helt ut. Ved å snu på Universitetet kan linjen kjøres 
innenfor 30 minutter, inkludert tid til lading. Linje 1 planlegges betjent av leddbusser, som har noe 
svakere vinterfremkommelighet enn normalbuss. I Bjørndalslia vil normalbuss være mer driftssikker 
pga. topografi. Dette er et annet argument for å la linje 2 overta betjeningen av Bjørndalslia.  
 

 
 
Linje 1 forlenges til den nye lufthavna fra åpningen. Det anbefales å utrede en trasé via Moloveien og 
Hernesveien for å sikre en rask forbindelse, mer direkte linjeføring og bedre dekning av 
utviklingsområdene i Breivika og Langnes. Dette krever infrastrukturtiltak, og vil bli vurdert som del 
av de overordnede planer for ny bydel.  
 
 
Linje 2 Bjørndalslia - Universitetet – Bodøsjøen - sentrum - ny bydel.   
Hovedgrepet er å styrke frekvensen på linje 2 vesentlig på den delen av ruten der 
markedspotensialet vurderes som høyest. 10 minutters rute som grunnrute, og på sikt enda oftere i 
rushtidene. Bodøsjøen/Alstad tilgodeses med et raskt tilbud til sentrum via Gamle Riksvei, til 
erstatning for tilbudet via Hålogalandsgata i dag. Dette er et tungt og voksende marked, men 
samtidig en av bydelene der kollektivtrafikken til nå har konkurrert dårlig på reisetid mot bil. Tiltaket 
vil styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne vesentlig.  
 
For å gjennomføre tilbudsstyrkingen på en måte som ikke øker kostnadene uforholdsmessig mye, 
føres linjen ikke lenger til Løpsmark.  
 
Det anbefales at linjen kjøres til Bjørndalslia. Dette innebærer at reisende fra Bjørndalslia får noen 
minutter lenger reisetid til sentrum pga. Bodøsjøen, men har mulighet for å bytte til den raskere linje 
1 på Mørkved hvis det passer kunden best. For å avbøte økt reisetid til Bjørndalslia kan det være 
aktuelt å starte noen rushavganger på linje 1 fra Bjørndalslia.  
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Tilbudet til Skavdalslia legges ned med bakgrunn i et gjennomsnittlig passasjerantall på ca 1,5 pr 
avgang. Det meste av området som berøres ligger innenfor akseptabel gangavstand til busstilbudet 
ved Universitetet, der frekvensen er og blir langt høyere enn dagens tilbud i Skavdalen. Sannsynligvis 
er det svake passasjerantallet i Skavdalen påvirket av at mange går til Universitetet allerede i dag 
pga. frekvensen.  
 

 
 
Hvis byutviklingsområdet Hunstad sør realiseres i tråd med planer, så kan det vært aktuelt å trekke 
linje 2 på sørsiden av Rv 80 fra Mørkved stasjon i vestover. Usikkerheten knyttet til Hunstad sør, samt 
inngrepet som kreves av infrastrukturtiltak for å kjøre gjennomgående buss i Knut Hamsuns vei - 
Lauvåsveien og Fogdveien gjør at dette ikke anbefales nå, men pekes på som en framtidig mulighet.  
 
Nye linje 2 betjener ny bydel fra tidspunktet første innbygger eller ansatte flytter inn. Foreløpig er 
planene lite konkrete, og trasé må tilpasses framtidige planer. Det er gunstig at kollektivløsningen 
kommer tidlig inn i planleggingen av ny bydel. Midlertidig endepunkt kan være Bodø vgs.  
 
 
Linje 3 Vollen – sentrum – Stordalen  
Vollen og Stordalen er markedene der kollektivtrafikken konkurrerer dårligst på reisetid mot bil på 
sentrumsrettede reiser. Linje 3 har vesentlig færre passasjerer enn de tre andre linjene, og det anses 
ikke som et alternativ å videreføre linjen som i dag. Traséen via Olav V gate, holdeplassene 
Luftfartsmuseet og Snekkerveien, har til sammen under 0,1 passasjer pr tur. Traséen via havna, 
holdeplassene Terminalveien og Bodø stasjon, har til sammen 0,1-0,2 påstigende passasjer pr tur. 
Oppsummert kan man slå fast at linje 3 ikke har oppnådd markedsgjennomslag her.  
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Linje 3 bør legges om for å oppnå styrket passasjergrunnlag. Dette kan skje ved at linje 3 legges om til 
å betjene Hålogalandsgata og Rønvikveien, hvor etterspørselen er større enn Olav V gate og 
Terminalveien. Linjen forkortes samtidig til ca 24 minutter kjøretid hver vei, som er mer robust med 
tanke på punktlig kjøring fra startholdeplass hver halvtime. Ved Vollen bør det tilrettelegges for 
snuplass. Dermed kan alle avganger kjøres via Ramnfloget både til og fra sentrum. Reisende til City 
Nord benytter holdeplassen Stadiontunet.   
 
Holdeplassen Bodø stasjon betjenes ikke lenger med bybuss. Trafikktallene viser at togpassasjerene 
ikke reiser videre med linje 3. Det er ikke dokumentert hvordan og hvortil ankommende 
togpassasjerer fortsetter sin reise, og om buss kan være et alternativ. Trolig kan en del togpassasjerer 
ledes til Orestad park, ca 350 meter, der alle bybusslinjer passerer. Man kan også vurdere å teste ut 
markedet for et tilpasset ruteopplegg Bodø stasjon – Bodø lufthavn, som del av Smartere transport 
Bodø, eventuelt som en autonom løsning jf. Norconsults studie (se kap. 2.5). Et annet moment er at 
felles billettprodukter for buss og tog må komme på plass før dette markedet kan utvikles.  
 
I Bystyret den 9. mai 2019, PS 19/62 ble følgende vedtatt: 

«Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet slik den er vist på plankart med 

planID 2017011, datert 19.01.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 02.04.2019 og 

planbeskrivelse, datert 19.01.2019. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 

1. ledd. Kommunen skal være en pådriver for etablering av bussforbindelse til rønvikfjell platået.  

Det gjennomføres en analyse med utgangspunkt i at realisering av nytt hotellbygg og ny skole skal 

bidra til redusert trafikkbelastning. Analysen skal vise hvilke grep man må ta for å redusere dagens 

trafikk i området. Analysen skal legges fram sammen med revidering av Kollektivtrafikkplan for Bodø 

kommune. Det tas kontakt med NFK for å utrede bussforbindelse fra sentrum gjennom Rønvika til 

Rønvikfjellet. Bussen skal bidra til trafikksikkerhet i byggeperiode med nye veier i Rønvikområdet, 

redusere behovet for bruk av personbil, ivareta arbeidsreiser og være et tilbud til reiselivsgjester. 

Saken fremmes for bystyret i 3.kvartal med sikte på å innarbeide kostnader i budsjett 2020. Det lages 

plan for jevnlige informasjonsmøter med grunneiere og brukere av området gjennom hele 

prosessen.» 

Fylkeskommunen har gjort vurdering av potensialet for busstilbud til hotell under planlegging på 
Rønvikfjellet. Når det gjelder trasé er øvre del av Fjellveien uegnet å kjøre buss i pga. kurvatur og 
topografi. Når det gjelder marked er etterspørselen til/fra hotellet ukjent, og det er uklart i hvilken 
grad etterspørselen lar seg betjene av et rutegående tilbud. Hotelltransporten i Bodø er per i dag 
taxidrevet. Et annet forhold er at tilbudet til hotellet i praksis ville gått på bekostning av tilbudet til 
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Vollen sykehjem, dersom hotellet ble nytt endepunkt for linje 3. På denne bakgrunn foreslås det ikke 
opprettet busstilbud til hotellet.  
 
 
Linje 4 Tverlandet skole – sentrum – Løpsmark 
På Tverlandet anbefales linjen forlenget fra Høgåsen til Tverlandet skole, for å oppnå bedre 
markedsdekning av boligområdene og skolen. Dette krever infrastrukturtiltak.  
 
Den nye pendellinjen Tverlandet - Løpsmark kobler sammen to jevnstore markeder, som forsvarer 
noenlunde samme tilbudskvalitet (frekvens), i dag og i framtiden. I Rønvikveien via sentrum til 
Hålogalandsgata etableres en fellestrasé med nye linje 3, hvor frekvensen taktes slik at tilbudet 
framstår som best mulig for de mange som bor eller jobber langs denne traseen. Samtidig etablerer 
linjen en rask forbindelse via Bodøtunnelen som gjør det raskt å reise f.eks. på strekningen Rønvik - 
Mørkved. Økt tidsbruk pga. betjening i Hålogalandsgata på ca 1-2 minutt mer enn oppveies ved at 
tunnelen på rv. 80 benyttes (mot tidligere trasé via Jensvoll). Reisende mellom Tverlandet og 
lufthavna henvises heretter til linje 100.  
 

 
 
 
Regionbusser  
Regionbussene kjører rv. 80 Bodøtunnelen. I dag er regionbusslinjene knutepunktstoppende, ved at 
de kun stopper ved utvalgte holdeplasser. Fordelen ved dette er at regionlinjene får raskere 
framføring, men ulempen er at de mister flatedekning. Ved bedre samordning buss-tog i korridoren, 
og når linje 4 ikke lenger betjener flyplassen, er det naturlig å ta stoppmønsteret opp til fornyet 
vurdering. Dette gjelder spesielt linje 100 Fauske – Tverlandet – sentrum – Bodø lufthavn. Øvrige 
regionlinjer 200, 300 og 400 har få reisende mellom sentrum og lufthavna. 
   
 

Økt produksjon (rutekilometer) og kapasitet (antall passasjerer pr avgang)   
 
Nedenfor framgår en produksjonsberegning for nytt rutetilbud. Det er benyttet en grov tilnærming 
basert på frekvenser for ulike tidsperioder. Innfasing av økt frekvens vil i praksis skje fra det tidspunkt 
det er behov og foreligger finansiering.  
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Tabell: Frekvenser og rutekilometer for dagens tilbudt og nytt rutetilbud. Tabellene viser antall avganger for 
ulike tidsperioder over døgnet og uken. Endringer fra dagens nivå er markert med gul bakgrunn. 
 

 
Hovedgrepet er å optimalisere traséene slik at frekvensøkningen ikke koster uforholdsmessig mye. 
Antall avganger er det aller viktigste kriteriet for kundene. En stor andel av rutenettverket kjøres med 
10 minutters frekvens eller bedre. Frekvensøkningene kan til en viss grad vurderes individuelt pr 
linje, og økes i takt med at behovet oppstår. Bindingen her er at to og to linjer taktes på 
fellesstrekninger, og dermed henger frekvensen på linjene 1-2 og 3-4 sammen.  
 
 
I alt innebærer nytt rutetilbud en produksjonsøkning på 20 % sammenlignet med dagens 
tilbudssnivå. I tillegg kommer kapasitetsøkningen som følge av leddbuss på linje 1, som ikke fører til 
flere rutekilometer, men som øker passasjerkapasiteten på linje 1 pr avgang. Leddbusser har en 
praktisk kapasitet på 20-30 % mer enn normalbuss, noe avhengig av utforming.  
 
Kostnadsøkningen ved nytt tilbud er avhengig av markedsprisene man oppnår. Det har blitt besluttet 
å elektrifisere bybusslinjene, som på kort sikt fører til en kraftig økning i enhetskostnadene 
sammenlignet med dieselalternativet. Ladeinfrastruktur ved endeholdeplasser og bussanlegg 
tilkommer. Fylkeskommunen er innvilget støtte fra Enova for en del av disse kostnadene. 
Tilbudsforbedringer er dessuten forbundet med et inntektspotensial, og over tid vil billettinntektene 
dekke en andel av de økte driftskostnadene. Eksakte kostnadsanslag framgår derfor ikke her, men vil 
foreligge nærmere kontraktsoppstart 1.7.2021.  
 
 

Infrastrukturbehov 2020-2023 
 
Infrastrukturtiltakene som inngår i en samlet plan under er enten:  

 Tiltak som er strengt nødvendige for å realisere anbefalte rutetilbud, eller  

 Infrastruktur som er ønskelig, og vil forsterke de positive effektene av satsingen.  
 
Ansvaret for infrastrukturtiltak tilhører veieier. Tiltakene ligger dels på kommunal vei, innenfor 
kommunenes ansvarsområder, og dels på fylkeskommunal eller statlig vei, innenfor 
fylkeskommunens og Statens vegvesens område. Gjennomgangen fokuserer på ulike tiltaksområder; 
bussanlegg, endeholdeplasser, holdeplasstiltak og strekningstiltak.  

Dagens tilbud Sum avganger Produksjon

Mandag-fredag Lørdag Søndag

Linje Rushtid Dagtid Kveld Senkveld Dag Kveld Hele Ukedager'Lørdag SøndagUke Km km/uke

1 Bjørndalslia - Bodø sentrum - Bodø lufthavn 10 15 30 60 30 60 60 680 56 34 770 13,6   10 498  

2 Løpsmark - Bodø sentrum - Bodøsjøen - Skavdalslia 15 15 30 60 30 60 60 510 52 36 598 19,8   11 816  

3 Vollen - Bodø sentrum - Stordalen 30 30 30 60 30 60 n/a 310 50 0 360 10,4   3 749    

4 Høgåsen - Bodø sentrum - Bodø lufthavn 15 30 30 60 60 60 60 350 38 38 426 20,3   8 659    

Sum 34 722  

4308

Nytt rutetilbud Frekvenser (ant, minutter mellom avganger) Sum avganger Produksjon

Mandag-fredag Lørdag Søndag

Linje Rushtid Dagtid Kveld Senkveld Dag Kveld Hele Ukedager'Lørdag SøndagUke Km km/uke

1 Bodø lufthavn - sentrum - Universitetet 7,5 10 30 60 30 60 60 840 56 36 932 11,4   10 588  

2 Bodø vgs - sentrum - Bodøsjøen - Bjørndalslia 10 10 30 60 30 60 60 740 52 32 824 14,2   11 716  

3 Vollen - sentrum - Stordalen 20 20 30 60 30 60 n/a 410 50 0 460 9,1     4 193    

4 Løpsmark  - Rønvik - sentrum - Tverlandet skole 10 20 30 60 30 60 60 470 50 32 552 27,4   15 139  

Sum 41 636  

= styrket frekvens fra dagens nivå 5536 Endr. 29 % Endr. 20 %
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Kategori  Lokalisering  Beskrivelse  
 

Status Ferdig 
senest 

Bussanlegg  Nepåkeren  Fylkeskommunen regulerer nytt bussanlegg. 
Området har vært benyttet til riggområde ifm. 
Bodøtunnelen. Tomten eies av 
fylkeskommunen, og er tett ved optimalt 
lokalisert for å minimere tomkjøringen mellom 
anlegg og start-/endepunkter. Arealet er større 
enn det rene bussanleggsbehovet, og kan evt. 
romme kommunal infrastruktur.  
 

Finansiert 
(Nfk)  

Helst 
innen 
oppstart 
ny 
kontrakt 
1.7.2021 

Ende-
holdeplass 

Tverlandet 
skole   
 

Ønskelig å forlenge dagens linje fra Høgåsen til 
skolen for å gi bedre markedsdekning på 
Tverlandet. Det eksisterer en snumulighet ved 
skolen, men en bedre holdeplass bør etableres. 
Også pga. trafikksikkerhet.    
 

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 

Ende-
holdeplass 

Ved Nord 
universitet / 
Mørkved 
bydels-
senter 
 

Pga. linje 1s betjening av Mørkvedveien. er det 
behov for å etablere ny kombinert holdeplass 
og snuplass. Områderegulering for Mørkved 
bydelssenter pågår. Ønskelig at bussen snur i 
området Universitetet-Mørkved bydelssenter. 
Bør ha plass til to leddbusser, og dobbel 
ladestasjon. Tiltaket krever ny plan og enighet 
med grunneier (Statsbygg) om utviklingen av 
området. Det har blitt innledet et samarbeid 
med berørte aktører for å realisere dette.   

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 

Kategori  Lokalisering  Beskrivelse  
 

Status Ferdigstille
s senest 

Ende-
holdeplass 

Bodø vgs/ 
ny bydel  
 

Kort sikt: endepunkt ved Bodø vgs. (Lang sikt: 
endepunkt i ny bydel). Skolen er et viktig 
målpunkt for kollektivtrafikken, og det 
eksisterer holdeplasser langs Hålogalandsgata.  
 

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 

Ende-
holdeplass 

Vollen 
 

Snuplass pga. effektivisering av linje. Dagens 
ringlinje er ineffektiv, gir lag reisetid, og 
innebærer at bussen regulerer med passasjerer 
om bord. Trengs ikke ladestasjon (pga. 
Stordalen). Kan godta en midlertidig løsning, 
men planarbeid bør komme i gang. Det kreves 
ny reguleringsplan for snuplass.  
  

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 

Holdeplass-
tiltak 

Flatvoll  Reguleringsplan for Rønvikveien er høyt 
prioritert.  
På sikt bør ny holdeplass retableres i retning 
sentrum i Rønvikveien, vest for krysset 
Nordstrandveien. Gunstig fordi linje 3 og 4 får 
samme holdeplass mot sentrum, og kundene 
får nytte av høyere frekvens.  
Holdeplasser for linje 3 på østsiden av 
Rønvikkrysset. (kantstopp). Flatvoll er en mye 
brukt holdeplass, bl.a. pga. studenthjemmet.  
 

Ikke 
finansiert.  
Inngående 
holdeplass 
ligger i 
Bypakke 
Bodø 2, 
uklar status. 
Behov for 
midlertidige 
tiltak.  

1.7.2021 
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Holdeplass-
tiltak 

Kleivaveien  Benytte eksisterende holdeplass for linje 3. For 
å betjene markedet Einmoen, Kleiva og 
Saltvern. Kantstopp.  
 

 1.7.2021 

Holdeplass-
tiltak 

Vollen-
krysset 

Ruste opp holdeplass utgående (eksisterende 
lomme) og etablere kantstopp i Fjellveien 
inngående. Til erstatning for dagens Solliveien.   
 

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 

Holdeplass-
tiltak 

Ramnfloget Som følge av omlegging fra ringlinje til 
pendeldrift, vil det ved Ramnfloget være behov 
for å etablere holdeplass som kantstopp i 
utgående retning (mot Vollen). Nest siste 
holdeplass, så her trengs f.eks. ikke lehus og 
andre fasiliteter. Oppgradere inngående 
holdeplass, også pga. økt aktivitet i Fjellveien.  
  

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 

Holdeplass-
tiltak  

Dronningens 
gate  

Bodøs største holdeplass målt i antall 
passasjerer forsvarer at det gjøres tiltak. For 
tiden stengt pga. anleggsarbeid. Reetableres. 
Egen regionbussholdeplass, for å separere by- 
og regionbuss (pga. bagasje, regulering og 
annet som kan skape kø for bytrafikk ved felles 
holdeplasser). Innendørs venteområder med 
varme kan vurderes.  
 

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 
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Kategori  Lokalisering  Beskrivelse  
 

Status Ferdigstille
s senest 

Holdeplass-
tiltak 

Mørkvedlia 
studentpark 
ved Bodin 
vgs. 

Etablere holdeplasser ved i Mørkvedveien ved 
Mørkvedlia studentpark og Bodin vgs. Støtter 
omleggingen av linje 1 til å kjøre Mørkvedveien. 
I praksis ved at holdeplassen Lillegjerdåsen 
legges ned/flyttes østover.  
 

Finansiering 
via Bypakke 
Bodø 

1.7.2021 

Holdeplass-
tiltak 

Alstad 
Sjøsiden 
(slakteriet) 

Etablere nye holdeplasser pga. boligutvikling 
som skaper markedsgrunnlag.  

Ikke 
finansiert  

1.7.2021 

Holdeplass-
tiltak 

Jensvoll 
Fogdveien  

Etablere ny holdeplass i utgående retning øst 
for lyskrysset Jensvoll. Gir felles holdeplass for 
linjene 1 og 2. 
   

Finansiering 
via Bypakke 
Bodø 2.  

1.7.2021 

Streknings-
tiltak 

Tverlandet  Forlengelse fra Høgåsen til Lahaugen for å 
oppnå høyere flatedekning på Tverlandet. 
Kommunen har utredet ulike alternativer. 
Reguleringsarbeid pågår for å forlenge ruten på 
Tverlandet, og gi bedre markedsdekning.   
 

Delvis 
finansiert  

1.7.2021 
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