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Sluttbehandling av detaljregulering for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 26.05.2020: 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse uttalelse: 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter rådmannens innstilling 
 
 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 25.05.2020: 

 

 

Bodø ungdomsråd godkjenner rådmannens innstilling med 17 av 17 stemmer. 
 
 
 

Bystyrets behandling i møte den 11.06.2020: 

 
 



Votering 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 
 
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv slik det er vist på plankart 
datert 20.4.2020 planID 2018011, og tilhørende bestemmelser datert 23.4.2020. Plankart er delt i 
4 kartutsnitt med målestokk 1:1000 merket Bodø kommune og Statens Vegvesen.  

  

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.  

  

Reguleringsplan for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv opphever og erstatter helt eller delvis gjeldende 
reguleringsplaner som blir berørt av denne planen:  

 Områderegulering for Nedre Hunstad vedtatt 30.3.2017 (planID 2015015)  

 RV 80 Thalleveien – Hunstadmoen vedtatt 17.2.2011 (planID 1263)  

 Fortau Per Helgesens vei vedtatt 16.9.2010 (planID 1254)  

 Petter Engens vei/Fogdveien vedtatt 13.12.2001 (planID 2205)  

 Reguleringsplan Parallellen vedtatt 25.10.2007 (planID 2227)  

 Grønnåsen B12 Sør-Vestre del vedtatt 22.9.1999 (planID 1172_11)  

 Alstad II, Parallellen vedtatt 18.3.1999 (planID 2215_06)  

 Jensvoll gartneri vedtatt 19.2.1998 (planID 1183)  

 Alstad II, reg.endring vedtatt 2.2.1995 (planID 2215_03)  

 Alsgård. Endring reg.plan vedtatt 1.6.1995 (planID 1131_02)  

 Grønnåsen vedtatt 11.2.1993 (planID 1172)  

 Alstad II vedtatt 16.11.1989 (planID 2215_02)  

 Jensvoll, Omr. Sør for RV. 80 vedtatt 26.5.1988 (planID 2221)  

 Bodin Kirkegård utvid. vedtatt 21.1.1988 (planID 1205)  

 Bodin Leirveien/Børsingveien vedtatt 11.10.1984 (planID 1204)  

 RV80 Jensvoll-Hunstadmoen vedtatt 15.6.1979 (planID 1176)  

 RV80 Pars.Skjæringa-Jensvoll vedtatt 15.6.1979 (planID 1175)  

 RV80-pars. Snippen/Skjæringa vedtatt 15.6.1979 (planID 1174)  



  

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, 1. ledd. 

 

Bodø eldreråds behandling i møte den 25.05.2020: 

 

Forslag 
 
Fellesforslag: 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling. 
 
 

Votering 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling. 
 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 27.05.2020: 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Plan- og miljøutvalgets innstilling 

Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv slik det er vist på plankart datert 
20.4.2020 planID 2018011, og tilhørende bestemmelser datert 23.4.2020. Plankart er delt i 4 kartutsnitt 
med målestokk 1:1000 merket Bodø kommune og Statens Vegvesen.  

  

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.  

  

Reguleringsplan for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv opphever og erstatter helt eller delvis gjeldende 
reguleringsplaner som blir berørt av denne planen:  

 Områderegulering for Nedre Hunstad vedtatt 30.3.2017 (planID 2015015)  

 RV 80 Thalleveien – Hunstadmoen vedtatt 17.2.2011 (planID 1263)  

 Fortau Per Helgesens vei vedtatt 16.9.2010 (planID 1254)  

 Petter Engens vei/Fogdveien vedtatt 13.12.2001 (planID 2205)  



 Reguleringsplan Parallellen vedtatt 25.10.2007 (planID 2227)  

 Grønnåsen B12 Sør-Vestre del vedtatt 22.9.1999 (planID 1172_11)  

 Alstad II, Parallellen vedtatt 18.3.1999 (planID 2215_06)  

 Jensvoll gartneri vedtatt 19.2.1998 (planID 1183)  

 Alstad II, reg.endring vedtatt 2.2.1995 (planID 2215_03)  

 Alsgård. Endring reg.plan vedtatt 1.6.1995 (planID 1131_02)  

 Grønnåsen vedtatt 11.2.1993 (planID 1172)  

 Alstad II vedtatt 16.11.1989 (planID 2215_02)  

 Jensvoll, Omr. Sør for RV. 80 vedtatt 26.5.1988 (planID 2221)  

 Bodin Kirkegård utvid. vedtatt 21.1.1988 (planID 1205)  

 Bodin Leirveien/Børsingveien vedtatt 11.10.1984 (planID 1204)  

 RV80 Jensvoll-Hunstadmoen vedtatt 15.6.1979 (planID 1176)  

 RV80 Pars.Skjæringa-Jensvoll vedtatt 15.6.1979 (planID 1175)  

 RV80-pars. Snippen/Skjæringa vedtatt 15.6.1979 (planID 1174)  

  

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, 1. ledd. 

 

 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv slik det er vist på plankart 
datert 20.4.2020 planID 2018011, og tilhørende bestemmelser datert 23.4.2020. Plankart er delt i 
4 kartutsnitt med målestokk 1:1000 merket Bodø kommune og Statens Vegvesen.  
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 

Reguleringsplan for Rv.  80 Hunstadmoen-Bodøelv opphever og erstatter helt eller delvis 
gjeldende reguleringsplaner som blir berørt av denne planen: 

 Områderegulering for Nedre Hunstad vedtatt 30.3.2017 (planID 2015015) 

 RV 80 Thalleveien – Hunstadmoen vedtatt 17.2.2011 (planID 1263) 

 Fortau Per Helgesens vei vedtatt 16.9.2010 (planID 1254) 

 Petter Engens vei/Fogdveien vedtatt 13.12.2001 (planID 2205) 

 Reguleringsplan Parallellen vedtatt 25.10.2007 (planID 2227) 

 Grønnåsen B12 Sør-Vestre del vedtatt 22.9.1999 (planID 1172_11) 

 Alstad II, Parallellen vedtatt 18.3.1999 (planID 2215_06) 

 Jensvoll gartneri vedtatt 19.2.1998 (planID 1183) 

 Alstad II, reg.endring vedtatt 2.2.1995 (planID 2215_03) 

 Alsgård. Endring reg.plan vedtatt 1.6.1995 (planID 1131_02) 



 Grønnåsen vedtatt 11.2.1993 (planID 1172) 

 Alstad II vedtatt 16.11.1989 (planID 2215_02) 

 Jensvoll, Omr. Sør for RV. 80 vedtatt 26.5.1988 (planID 2221) 

 Bodin Kirkegård utvid. vedtatt 21.1.1988 (planID 1205) 

 Bodin Leirveien/Børsingveien vedtatt 11.10.1984 (planID 1204) 

 RV80 Jensvoll-Hunstadmoen vedtatt 15.6.1979 (planID 1176) 

 RV80 Pars.Skjæringa-Jensvoll vedtatt 15.6.1979 (planID 1175) 

 RV80-pars. Snippen/Skjæringa vedtatt 15.6.1979 (planID 1174) 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, 1. ledd. 

Sammendrag 

Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Bodø kommune laget detaljregulering for ny 
sykkelveg og fortauløsninger langs Rv.  80 mellom Hunstadmoen og Bodøelv, trefeltsvegen. 
Bakgrunnen for planarbeidet er åpning av Bodøtunnelen som har redusert trafikken slik at det ikke 
er behov for å opprettholde trefeltsvegen som i dag. Prosjektet er endel av Bypakke Bodø fase 2. 
 
Planforslaget legger til rette for bedre fremkommelighet for myke trafikanter ved å regulere inn 
separat sykkelveg med fortau på sørsiden av trefeltsvegen. Sykkelveg og fortau vil ha samme 
bredder som på andre store sykkelvegprosjekter i regi av Bypakke Bodø, dvs. 3 meter bred 
sykkelveg og 2 meter bredt fortau. Dermed blir det et sammenhengende gang- og 
sykkelvegsystem fra Hunstadmoen til Thallekrysset. Mellom Grønnåsen og Stille Dal-krysset legges 
det opp til at gående kan gå i eksisterende boliggater. Dette gjelder også i Gamle Riksveg på Skeid, 
men her skal det etableres fortau. 
 
Dagens signalregulering på Grønnåsen og i Stille Dal opprettholdes, men bygges om slik at 
kollektivtrafikken og myke trafikanter prioriteres. I Grønnåsenkrysset vil dagens bru over riksvegen 
byttes ut samtidig som det etableres ny bru over Bodøsjøveien. Dermed krysser myke trafikanter 
planskilt, noe som bidrar til økt trafikksikkerhet. I Stille Dal-krysset vil myke trafikanter krysse 
Fogdveien i plan, syklister vil prioriteres aktivt gjennom krysset på samme måte som 
kollektivtrafikken. Dette vil bidra til økt fremkommelighet for myke trafikanter i dette krysset også.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. 
 

Saksopplysninger 

Bakgrunn  
Med åpning av Bodøtunnelen er store deler av trafikken flyttet fra trefeltsvegen til ny Rv.  80. Med 
redusert trafikkmengde er det ikke lenger behov for å opprettholde vegen med tre felt og 
reversibelt midtfelt. Istedenfor skal det legges til rette for myke trafikanter og kollektivtrafikk ved 
å bygge vegen om fra trefeltsveg til tofeltsveg med sykkelveg og adskilt fortau. Den tidligere 
trefeltsvegen vil få en funksjon som tilsvarer en samleveg/lokal adkomstveg. 
 
Planforslaget tar utgangspunkt i mål fra Bypakke Bodøs mål om å fortsette utviklingen av en tett 
bystruktur som gir mindre behov for transport og reduserer bilbruken, og å prioritere tiltak og 
løsninger som fremmer trafikksikkerhet og øker bruken av miljøvennlige transportformer. 
 
Planprosess 



Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Bodø 
kommune, utarbeidet detaljregulering for Rv.  80 Hunstadmoen-Bodøelv. Statens vegvesen har 
vært ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til sluttbehandling i Bystyret. I løpet av 
planprosessen har Statens vegvesen hatt flere møter med kommunen. 
 
Oppstart 
Bodø kommune og Statens vegvesen avholdt oppstartsmøte 14.9.2018. Bodø kommune vurderte 
at planarbeidet ikke utløste krav om konsekvensutredning. Statens Vegvesen orienterte om 
forprosjekt for ombygging av Rv.  80 trefelten i PNM-komiteen 10.10.2018. Oppstart av planarbeid 
ble annonsert 17.10.2018 med frist for innspill 16.11.2018. Grunneiere i planområdet, berørte 
naboer og sektormyndigheter ble varslet om oppstart av planarbeid ved brev.  
 
Planområdet strekker seg fra Bodøelv i vest til Hunstadmoen i øst, se kart under som viser varslet 
planområde ved oppstart. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 20.12.2019-31.1.2020 på Bodø 
Rådhus, Stormen Bibliotek og hos Statens Vegvesen. Informasjon om offentlig ettersyn ble 
annonsert i Avisa Nordland samt på hjemmesidene til Statens Vegvesen og Bodø kommune. Det 
ble også sendt ut høringsbrev til grunneiere og rettighetshavere, sektormyndigheter og 
interesseorganisasjoner. I forbindelse med offentlig ettersyn ble det avholdt informasjonsmøte i 
regi av Statens Vegvesen 9.1.2020. 
 

Planområde ved varsling av planoppstart med svart stiplet linje, her delstrekning Bodøelv-Grønnåsenkrysset 

Planområde ved varsling av planoppstart med svart stiplet linje, her delstrekning Grønnåsenkrysset-Hunstadmoen 

Planområde ved varsling av planoppstart med svart stiplet linje, her delstrekning Bodøelv-Grønnåsenkrysset 



Det kom inn ni uttalelser til planforslaget ved offentlig ettersyn. Fem av uttalelsene var fra 
offentlige myndigheter, mens resten var fra private. Uttalelsene er gjengitt og kommentert i 
merknadshefte fra Statens Vegvesen som er vedlagt saken. 
 
Planstatus 
Tilstøtende områder langs Rv.  80 Hunstadmoen-Bodøelv er delvis regulert og delvis uregulert. 
Følgende reguleringsplaner blir berørt av planforslaget: 

 Områderegulering for Nedre Hunstad vedtatt 30.3.2017 (planID 2015015) 

 RV 80 Thalleveien – Hunstadmoen vedtatt 17.2.2011 (planID 1263) 

 Fortau Per Helgesens vei vedtatt 16.9.2010 (planID 1254) 

 Petter Engens vei/Fogdveien vedtatt 13.12.2001 (planID 2205) 

 Reguleringsplan Parallellen vedtatt 25.10.2007 (planID 2227) 

 Grønnåsen B12 Sør-Vestre del vedtatt 22.9.1999 (planID 1172_11) 

 Alstad II, Parallellen vedtatt 18.3.1999 (planID 2215_06) 

 Jensvoll gartneri vedtatt 19.2.1998 (planID 1183) 

 Alstad II, reg.endring vedtatt 2.2.1995 (planID 2215_03) 

 Alsgård. Endring reg.plan vedtatt 1.6.1995 (planID 1131_02) 

 Grønnåsen vedtatt 11.2.1993 (planID 1172) 

 Alstad II vedtatt 16.11.1989 (planID 2215_02) 

 Jensvoll, Omr. Sør for RV. 80 vedtatt 26.5.1988 (planID 2221) 

 Bodin Kirkegård utvid. vedtatt 21.1.1988 (planID 1205) 

 Bodin Leirveien/Børsingveien vedtatt 11.10.1984 (planID 1204) 

 RV80 Jensvoll-Hunstadmoen vedtatt 15.6.1979 (planID 1176) 

 RV80 Pars.Skjæringa-Jensvoll vedtatt 15.6.1979 (planID 1175) 

 RV80-pars. Snippen/Skjæringa vedtatt 15.6.1979 (planID 1174) 
 
Planforslag 
Planen skal legge til rette for ombygging av Rv.  80 trefelten mellom Hunstadmoen og Bodøelv 
med: 

- separate løsninger for gående og syklende, samt gode løsninger for kollektivtrafikken.  
- en sykkelløsning som gir god fremkommelighet. 
- Trafikksikre løsninger for myke trafikanter som skal krysse riksvegen. 
- Prioritering av buss i kryss og at biltrafikken ikke er til hinder for bussens fremkommelighet. 

 
Prinsipper i planen 
Det er utarbeidet en normalprofil for Rv.  80 trefelten som brukes som utgangspunkt. Flere steder 
langs strekningen har det imidlertid vært behov for å tilpasse løsningen ut fra tilgjengelige areal. 
Normalprofilen bruker en gjennomgående standard med 2 m bredt fortau og 3 m bred sykkelveg. 
Dette er bredder som gir god og effektiv vinterdrift. Fortau og sykkelvei skilles fra kjøreveg med 
grøft på 2,5-3 m. Skisse av normalprofil går frem av figuren under: 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detaljreguleringen omfatter en ca. 2,9 km lang strekning av Rv.  80/trefeltsvegen. Nedenfor er en 
mer detaljert beskrivelse av planforslaget for delstrekninger. 

 
 
Hunstadmoen - Stille Dal 
Ny sykkelveg med fortau kobles til eksisterende gang- og sykkelvegsystem på Hunstadmoen. 
Bussholdeplassene på Toppen plasseres der de ligger i dag og utformes som lomme med busskur. 
 
Stille Dal krysset 
Stille Dal krysset beholdes som i dag, men legges bedre til rette for kollektiv og sykkel ved aktiv 
prioritering av disse gruppene i krysset. Syklister prioriteres ved at det skiltes vikeplikt for kjørende 
som svinger inn i Fogdveien fra Rv.  80 og for kjørende som kommer fra Fogdveien. Syklende kan 
dermed sykle rett frem. Gående krysser i lysregulert kryss. For kollektiv vil høyre kjørefelt i vestlig 
retning fungere som kollektivfelt og høyresvingefelt. I østlig retning vil midtfeltet prioritere 
kollektiv slik at syklister kan prioriteres aktivt og parallelt med bussene. Bussholdeplasser 
etableres etter krysset slik at bussene prioriteres gjennom krysset før de stopper. Holdeplassene 
utformes som en del av kollektivfelt med busskur og sykkelparkering. Se skisse av løsning for Stille 
Dal krysset i illustrasjon under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur som viser normalprofil Rv. 80 (profil hentet fra strekningen Hunstadmoen-Toppen, profil 20 i illustrasjonshefte). 

Vegmodell fra kryss ved Stille Dal med bussholdeplasser. 



Stille Dal - Grønnåsenkrysset 
Fra Stille Dal til Grønnåsenkrysset ligger ny sykkelveg parallelt med Rv.  80, mens gående blir 
henvist til Ole Jensvolls vei. Mellom Rv.  80 og sykkelveg bygges det rekkverk for å ivareta 
trafikksikkerheten.  
 
Grønnåsenkrysset 
Grønnåsenkrysset skal fortsatt være signalregulert for kjørende. Det skal legges til rette for 
kollektivtrafikk ved aktiv prioritering gjennom krysset, samt etablering av kollektivfelt kombinert 
med høyresvingefelt inn mot krysset. Bussholdeplassene etableres etter krysset som en del av 
kollektivfeltet. Det etableres ny planfri krysning for gående og syklende på bru over Bodøsjøveien. 
Eksisterende bru over Rv.  80 byttes ut. Det etableres påkoblinger til eksisterende gang- og 
sykkelveier på begge sider av Rv.  80. Nedenfor er en illustrasjon av krysset: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønnåsen - Skeid 
Mellom Grønnåsen og Skeid ligger ny sykkelveg med fortau atskilt fra Rv.  80 med en grøft fram til 
næringsområdet ved Gamle Riksveg. Derfra blir gående henvist til Gamle Riksveg, mens ny 

Vegmodell fra Grønnåsenkrysset. 

Vegmodell over strekninga Gamle Riksvei-Skei med bussholdeplasser. 



sykkelveg går parallelt med Rv.  80. I Gamle Riksveg anlegges det nytt fortau for gående. Grøfta 
mellom Rv.  80 og ny sykkelveg går pga. arealmangel over i rekkverk med montert skjerm mot 
sykkelvegen. Dagens støyskjermer mot eksisterende bebyggelse opprettholdes, men må tas ned 
midlertidig under anleggsarbeidet. Bussholdeplassene på Skeid plasseres der de ligger i dag. Se 
illustrasjon under som viser planlagt løsning for deler av strekningen. 

Vurderinger 

 
Uttalelser  
Det kom inn ni uttalelser til planforslaget ved offentlig ettersyn. Fem av merknadene var fra 
offentlige myndigheter, mens resten var fra private. Uttalelsene er gjengitt og kommentert i 
merknadshefte fra Statens Vegvesen som er vedlagt saken. 
 
Endringer etter høring 
Etter høring er det gjort noen mindre endringer i planforslaget: 

- Byggegrense endret for gbnr 38/703 slik at garasjen ligger innenfor. 
- Endret formål for flere eiendommer på sørsiden av Rv.  80 (gnr. 40/59, gnr. 40/60, gnr. 

40/68, gnr. 40/69, gnr. 40/75, gnr. 40/235 og gnr. 40/305). Formål er endret fra annen 
veggrunn grøntareal til formål i gjeldende plan (bolig og forretning/kontor), men avsatt til 
midlertidig rigg- og anleggsformål slik at Statens vegvesen har tidsbegrenset tilgang til 
arealet. Endringene medfører at eiendomsinngrepene blir mindre for disse eiendommene. 

- Planbestemmelsenes pkt. 2.7 er endret med bakgrunn i at tiltaket er definert som et 
trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Det er i tillegg tatt inn en rekkefølgebestemmelse som 
sikrer reetablering av støyskjermer. Ny bestemmelse for pkt. 2.7 Støy lyder: «Plantiltaket er 
jfr. T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, definert som 
trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Der det i forbindelse med gjennomføring av plantiltaket er 
nødvendig å ta ned dagens støyskjerming skal støyskjermingen reetableres. Støyskjermer 
skal være ferdigstilt så snart som praktisk mulig, og senest før ferdigstillelse av anlegget». 

- For boligområdene B2 og B3 samt blandet formål forretning/kontor BKB videreføres 
gjeldende reguleringsbestemmelser fra planer med planID 1176 og 2205. 

- Planbestemmelsenes pkt. 3.1.4 er supplert med følgende tekst: «I henhold til regional 
arealpolitikk kan det ikke etableres handel/forretningsvirksomhet på mer enn 3000 m2 BRA 
innenfor området BF1.» 

 
Vurdering av virkninger av planen 
Ved oppstart av planarbeidet og underveis i prosessen har det spesielt vært fokus på følgende 
problemstillinger: 

- Fremkommelighet for gående og syklende. 
- System som prioriterer kollektivtrafikk mest mulig effektivt. 
- God tilkobling mot eksisterende veinett langs Rv.  80 for gående og syklende. 
- Begrense konsekvenser for privat eiendom. 

 
Bedre fremkommelighet for gående og syklende samt tilrettelegging for et mer effektivt 
kollektivsystem er godt ivaretatt i planforslaget.  
 
Prosjektet vil føre til inngrep i flere private eiendommer langs anlegget. Det vurderes imidlertid 
som positivt for boligeiendommene at deler av dagens trefeltsvegen bygges om til en tofeltsveg 
med sykkelveg og fortau. Redusert trafikk gir også mindre støy- og støvbelastning langs veien. 



Endringene som er gjennomført etter høring bidrar til reduserte konsekvenser for eiendommer 
langs veganlegget. 

Fremkommelighet for biltrafikk har ikke være prioritert i planarbeidet. Ombygging fra tre- til 
tofeltsveg vil imidlertid ikke ha noen vesentlige konsekvenser for fremkommelighet for 
personbiltrafikk da trafikkmengden er redusert på strekningen.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Rv.  80 Hunstadmoen-Bodøelv er et prosjekt på statlig vei i Bypakke Bodø fase 2. Bypakke Bodø 
fase 2 er ikke behandlet i Stortinget, men ble oversendt Vegdirektoratet våren 2019. 
Gjennomføring av planen vil ikke ha noen direkte økonomiske konsekvenser for Bodø kommune. I 
forbindelse med planarbeidet kan det være aktuelt å utbedre annen kommunal infrastruktur på 
strekningen. Dette må vurderes nærmere. 
 
 
Forankring i FNs bærekraftsmål 
Planforslaget bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål 3 – god helse, 11 – bærekraftige byer og 
samfunn samt 13 – stoppe klimaendringene. Se tabell lenger ned for detaljer. 
 
På hvilken måte realiseres mål i Bodø kommunes folkehelseplan? 
Planforslaget har fokus på bedre fremkommelighet for gående og syklende samt økt 
trafikksikkerhet. Tilrettelegging for at flere kan sykle og gå er positivt i et folkehelseperspektiv og 
berører mål i folkehelseplanen knyttet til: Lavterskel aktivitetstilbud i bo- og nærmiljø. 
 
På hvilken måte realiseres mål i Bodø kommunes klima- og energiplan? 
Planforslaget legger til rette for bedre fremkommelighet for gående og syklende langs 
hovedinnfartsåren til Bodø sentrum. Planen legger videre opp til flere tiltak for å få et bedre og 
mer effektivt kollektivtilbud. Dette vil være svært viktige bidrag for å nå mål om nullvekst i 
personbiltrafikk, og er forankret i klima- og energiplanen under tema Transport og areal. 

Konklusjon og anbefaling 

Planforslaget omfatter Rv.  80 trefelten som er en svært viktig transportåre i Bodø by. Spesielt er 
vegen viktig for gående, syklende og kollektivtrafikk. For kjørende har vegen i hovedsak betydning 
for de som bor langs strekningen siden gjennomfartstrafikken går gjennom Bodøtunnelen. 
 
Planforslaget tar utgangspunkt i mål fra Bypakke Bodøs mål om å fortsette utviklingen av en tett 
bystruktur som gir mindre behov for transport og reduserer bilbruken, og å prioritere tiltak og 
løsninger som fremmer trafikksikkerhet og øker bruken av miljøvennlige transportformer. Planen 
bygger i tillegg opp om en rekke andre mål og planer som er vedtatt av Bodø kommune. 
Gjennomføring av planen vil blant annet være viktig for at Bodø skal nå nullvekstmål for 
personbiltrafikk. 
 
Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut Andreas Hernes 

https://bodo.kommune.no/getfile.php/134392-1556789286/Bunntekst/Planer%20og%20strategier/Handlingsplan%20for%20trivsel.pdf
https://bodo.kommune.no/getfile.php/1313122-1562053022/Natur%2C%20milj%C3%B8%20og%20landbruk/Bod%C3%B8%20kommunes%20klima-%20og%20energiplan%202019-2031%281%29.pdf


  kommunaldirektør 
Saksbehandler: Ingvild Gabrielsen  

 
 

Trykte vedlegg: 

1 Plankart rv80 Hunstadmoen - Bodøelv 
2 Planbestemmelser rv80 Hunstadmoen-Bodøelv 
3 Planbeskrivelse rv80 Hunstadmoen-Bodøelv 
4 Merknadshefte - detaljregulering rv80 Hunstadmoen-Bodøelv 

 
Utrykte vedlegg: 
https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html 

1 Vurdering av KU-krav 
2 Innspill til oppstart av planarbeid 
3 Illustrasjonshefte 

4 Formingsnotat 

5 Støyrapport 

6 Geoteknisk rapport 

7 Forprosjekt for bru Grønnåsen 
 

Bærekraftsmål 
 

 

Planen har fokus på trafikksikkerhet og myke trafikanter 

 

Planen legger til rette for bedre og mer effektivt kollektivtilbud samt bedre fremkommelighet 
for gående og syklende. Dette er viktige bidrag for å skape mer bærekraftige byer og samfunn. 

 

Planen legger til rette for bedre og mer effektivt kollektivtilbud samt bedre tilrettelegging for 
gående og syklende langs hovedinnfartsåren til Bodø sentrum. Dette er svært viktige tiltak som 
vil bidra til mindre personbiltrafikk og begrense utslipp av klimagasser.  

 
 
Rett utskrift: Berit Skaug 

https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw1D6XU0aPOEsqepNUKjjKIp&ust=1573676812089884
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