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1 Sammendrag 
 

Bakgrunnen for planarbeidet er ønske om bedre kollektivdekning på Tverlandet tettsted. Det er i dag 

dårlig kollektivdekning for den vestlige delen av tettstedet. Ved å etablere ny bussvei mellom 

Høgåsen og Oddan tilrettelegges det for økt flatedekning for kollektiv. Ny bussvei på Tverlandet er et 

kommunalt prosjekt i Bypakke Bodø og en del av handlingsplan for kollektiv.   

Hensikten med planarbeidet er å regulere en ny bussvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen, samt fire 

nye bussholdeplasser på denne strekningen – to i hver retning. Som en del av prosjektet skal det 

bygges fortau langs Bjørnhaugen og Lahaugen og gang- og sykkelvei parallelt med bussveien 

(mellom Bjørnhaugen og Lahaugen). Planen legger videre til rette for etablering av ny snuplass for 

buss ved gamle Tverlandet skole og legger opp til å forlenge gang- og sykkelveien fra Sørgjerdet og 

sør for snuplassen til krysset ved Tverlandsveien. 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Bodø kommune med grunnlag i et prosjekt for Bypakke Bodø. Det 

ble varslet om oppstart av planarbeid 27.4.2019. I forbindelse med oppstart ble det arrangert et 

folkemøte på Tverlandet.  Forslag til detaljregulering ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring 

27.2.2020. Det kom 11 uttalelser til planforslaget.  

2 Bakgrunn 
 

Ny bussvei er et kollektivprosjekt i Bypakke Bodø der målet er bedre flatedekning for 

kollektivtransport. Traseen er en del av Bypakke Bodø, og en del av handlingsplan for kollektiv fra 

2012. 

Den nye traseen skal gå mellom Høgåsveien og Tverlandsveien via Bjørnhaugen og Lahaugen. Dette 

vil gi et bedre kollektivtilbud for den vestlige delen av Tverlandet. Bussen skal snu ved gamle 

Tverlandet skole, der det skal bygges holdeplass, snuplass og ladestasjon for de elektriske bussene.   

Nordland Fylkeskommune har bestemt at bussene skal kjøre i pendel og ikke i ringrute. Bakgrunnen 

for dette er at ringtraseer gjør at bussene ikke kan foreta reguleringsopphold for å ta igjen 

forsinkelser, eller at de må regulere med passasjerer om bord, se figur under. Dette gir et dårligere 

tilbud for passasjerer som må vente imens bussen regulerer og medfører også at noen holdeplasser 

kun betjenes i én retning.  

2.1  Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere en ny bussvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen, samt fire 

nye bussholdeplasser på denne strekningen – to i hver retning. Planen legger videre til rette for 

etablering av ny snuplass for buss ved gamle Tverlandet skole.  

Gjennomføring av planen vil bedre kollektivdekningen for den vestlige delen av Tverlandet tettsted 

betydelig. Kart under (figur 1) viser eksisterende og ny situasjon samt dekning fra holdeplass. 
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Figur 1: Illustrasjon over kollektivdekning på Tverlandet tettsted. Kartet til venstre viser dagens situasjon mens kartet til 
høyre viser ny situasjon. Holdeplasser og snuplass er markert med punkt. Sirklene rundt holdeplassene viser en radius på 
350 meter fra holdeplass (i luftlinje).  

 

2.2  Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Bodø kommune, men planen er initiert av Nordland fylkeskommune som er 

ansvarlig for kollektivtransport. Planen er utarbeidet av Bodø kommune ved Byutvikling.  

2.3  Tidligere vedtak i saken 

Prosjektet ligger inne i den kommunale delen av Bypakke Bodø og er en del av handlingsplan for 

kollektiv som ble vedtatt i 2011. Det er tidligere utarbeidet en reguleringsplan for deler av bussveien. 

Gjeldende reguleringsplan er Detaljregulering for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, 

Tverlandet. Planen ble vedtatt 13.12.2012 og har planID 5039.   

2.4  Krav om konsekvensutredning  

Det er vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning, da tiltaket er i tråd med gjeldende 

overordnede planer.  

3  Planprosessen 

3.1  Medvirkningsprosess ved varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeid ble varslet på Bodø kommunes hjemmeside og i Avisa Nordland 27.4.2019. 

Det ble samtidig sendt ut brev til relevante myndigheter, naboer og interesseorganisasjoner.  

I forbindelse med varsel om oppstart ble det holdt et åpent møte på Tverlandet samfunnshus 

7.5.2019. Det var ca. 40 fremmøtte. I møtet stilte representanter fra Byplan, Bypakke Bodø (nå 

Byutvikling), samt eiendomskontoret i Bodø kommune. Det ble informert om prosjektet, 

planarbeidet, samt om prosessen ved evt. grunnerverv. Etter informasjonen var det åpent for å stille 

spørsmål. Oppsummering fra møtet ble lagt på kommunens hjemmeside etter møte, se vedlegg. 

Nedenfor er en kort oppsummering av innspill som ble gitt på møtet: 

- Bekymring for trafikksikkerhet i boligfeltene og langs viktige gang- og sykkelveier. 

- Spørsmål om planlagt veibredde og utforming av fortau, gang-/sykkelvei og møteplasser. 
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- Spørsmål knyttet til privat eiendom, i hvilken grad de blir berørt og hvordan dette løses. 

- Innspill om at det er behov for grunnundersøkelser på grunn av mye leire. Bekymring for at 

økt trafikk med tyngre kjøretøy vil føre til rystelser. 

- Spørsmål om hvorfor bussen skal snu ved Tverlandet skole. Flere mener det vil være mer 

hensiktsmessig at bussen kjører i ringrute. 

- Flere spørsmål om valg av trase, og om det er vurdert andre alternativer. 

Det ble varslet om utvidet planområde 6.9.2019. Hensikten med å utvide planområdet var å regulere 

inn areal for snuplass ved gamle Tverlandet skole. 

 

3.2  Innspill ved oppstart av planarbeid 

Nedenfor er innspill fra varsel om oppstart oppsummert og kommentert. Innspillene er forkortet, 

men kan leses i sin helhet i vedlegg. 

Avsender Oppsummering av innspill Kommentar fra Byutvikling Plan 

NVE 
 

1. Plan- og bygningsloven og byggteknisk 
forskrift (TEK17) setter krav til sikkerhet mot 
flom, erosjon og skred ved planlegging og 
utbygging. Hensyn til klimaendringer skal også 
vurderes. 
 
2. Hvis planen kommer i berøring med 
energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig. 

1. Planen berører ikke vassdrag 
eller områder som er utsatt for 
skred. Overvannshåndtering, fare 
for erosjon og hensyn til 
klimaendringer/ klimatilpasninger 
er vurdert i planarbeidet.  
 
2. Det ligger en transformator 
innenfor planområdet. Anleggene 
blir ikke berørt. 

Erling Tjønn 
 

1. Ønsker at busstrase legges bak 
Brandshaugen og sørvest mot hovedveg. 
Ønsker ikke at fortau eller busstrase legges 
gjennom Lahaugen.  
 
2. Ser ikke poenget med at det skal være 
snuplass ved skolen og at bussen skal tilbake 
via Lahaugen.  
 
3. Det må etableres fortau med kantstein i 
granitt for å sikre estetikk og at stein ikke 
ødelegges av brøyteutstyr. Vi regner med at 
bredden på denne blir totalt 3 meter. Dersom 
g/s veg skal skilles fra hovedveg bør det 
etableres grøft på 1,5 meter grøft mellom veg 
og g/s veg.  
 
4. Det blir mindre plass til parkering av bil og 
båt på vår eiendom. 
 
5. Ensidig fall av fortauet mot hovedveg. 
 
6. Innkjørsel må tilrettelegges. Garasje er 
lavere enn hovedveg og det må ikke komme 
vann inn i garasjen vinterstid. 

1. Bjørnhaugen-Lahaugen er valgt 
som trase siden dette er det beste 
alternativet vurdert opp mot 
samla lengde på busstrase, 
begrensning av inngrep i privat 
eiendom samt kostnader. 
 
2. Hensikten med tiltaket er bedre 
kollektivdekning på Tverlandet. 
Målet med planarbeidet er 
beskrevet i kapittel 2.  
 
3. Fortau skilles fra kjørevei med 
kantstein. Fortausbredde blir 2,5 
meter. Mellom Lahaugen og 
Bjørnhaugen etableres gang- og 
sykkelveien med grøft mot 
kjøreveien. Bredde på gang- og 
sykkelvei er 3 meter, og den er 
adskilt fra bussvei med 1,5 meter 
grøft. 
 
4. Det er lagt vekt på å begrense 
virkninger for eiendommer langs 
traseen. I kapittel 8.11 er 
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7. Det er mye overvann på eiendommen. 
Dette demmes opp med mye snø og brøyting. 
Det er en gammel brønn i eksisterende 
friområde og her er det mye vann. Det bør 
sees på drenering av friområdet og at det 
legges overvannsledning som er tilpasset 
overvannet i området. I vest er det en kumme 
med rist som fungerer. 
 
8. Ønsker at grensen mellom privat eiendom 
og reguleringsplan merkes når den er avklart.  
Regner med fjerning av trær erstattes med 
tilsvarende. På grunn av høydeforskjell 
mellom eiendommen og veg vil det bli fylling 
og støttemur. Vi ønsker en mur som er lett å 
vedlikeholde og som er estetisk pent 
utformet. 

virkninger for berørte 
eiendommer beskrevet 
 
5. Dette er ivaretatt. 
 
6. Alle berørte innkjørsler blir 
tilpasset ny høyde på vei. Det 
etableres system for håndtering av 
overvann fra veien. 
 
7. Det etableres system for 
håndtering av overvann fra veien. 
Fortau anlegges med fall mot sør 
og det vil etableres sluker som 
fører vann til overvannsystemet. 
 
8. Eiendomskontoret i Bodø 
kommune vil ta kontakt etter at 
planen er vedtatt for å se på 
aktuelle løsninger for berørte 
eiendommer.  

Avinor 
 

1. Planområdet er ikke berørt av 
høyderestriksjons-/hinderflater eller 
byggerestriksjonskrav for flynavigasjons-
anlegg eller flystøysoner ved Bodø lufthavn.  
2. Når det gjelder oppstilling og bruk av 
kraner, vises det til regelverk for dette. 

1.-2. Tas til orientering. 
 

Leif 
Nicolaisen  
 

1. Hele området består for en stor del av leire. 
En trafikkbelastning fra buss og annen 
tungtrafikk vil påføre vår enebolig 
setningsskader grunnet press fra den økte 
trafikkbelastningen.  
 
2. Veien ligger tett inntil vår eiendom og er på 
det høyeste 170 cm over vårt planerte 
uteareal. 
 
3. Anbefaler at bussveien legges i overkant av 
boligfeltet, langs Gapsletta. Grunnforholdene 
der består av stein og pukk. I tillegg 
planlegges det et nytt boligfelt i sydlig retning 
fra Gapsletta. 

1. Det er gjennomført geologiske 
vurderinger. Det skal 
gjennomføres ytterligere 
geotekniske vurderinger for å 
avklare stabilitet i grunnen.  
Bestemmelser som sikrer at dette 
ivaretas er tatt inn i forslaget. 
 
2. Det blir etablert støttemurer for 
eiendommer langs Lahaugen der 
det er stor høydeforskjell mot 
veien, se kap. 8.11 
 
3. Bjørnhaugen-Lahaugen er valgt 
som trase siden dette er det beste 
alternativet vurdert opp mot 
samla lengde på busstrase, 
begrensning av inngrep i privat 
eiendom samt kostnader. 

SVV 
 

1. Positivt til bedre flatedekning for kollektiv. 
 
2. Vegnettet må dimensjoneres for god 
framkommelighet, jf. håndbøker fra 
vegvesenet. 

1. Tas til orientering.  
 
2. Traseen dimensjoneres etter 
standarder i gjeldende håndbøker. 
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3. Fotgjengere og syklister må få et eget areal 
på fortau eller g/s-veg. Det må være 
sammenheng i trafikksikkert tilbud for myke 
trafikantene fra boligområder til 
skole/idrettsanlegg samt holdeplasser. 

3.  Det etableres fortau langs 
Lahaugen og Bjørnhaugen. Mellom 
Lahaugen og Bjørnhaugen 
etableres gang-/sykkelveg som er 
adskilt fra bussveien med grøft. 
Koblinger mot eksisterende anlegg 
er ivaretatt. 

Sametinget 
 

Kan ikke se at det er fare for at tiltaket 
kommer i konflikt med samiske kulturminner 
og har ingen merknader. Skulle det under 
arbeid i marken oppdages gjenstander eller 
andre spor som tyder på eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og fylkeskommunen 
omgående, jf. lov om kulturminner. 

Ivaretas gjennom bestemmelsene.  

NFK 
 

1. Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 
8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder mål for 
arealpolitikken. 
 
2. Planområdet berører grøntområder og 
friluftsområder. Eksisterende stier og 
koblinger til ny GS-vei må ivaretas 
 
3. Ber om at planforslag med sosi-koder 
sendes til plannordland@kartverket.no. 
 
4. Redusert bruk av privatbil er et mål for 
fylkeskommunen. Tiltaket er del av arbeidet 
med å tilrettelegge for et godt kollektive 
tilbudet. Tiltaket behandles i 
samordningsgruppa i Bypakke Bodø, og er 
initiert av fylkeskommunen for å sikre et godt 
og funksjonelt kollektivtilbud. 
 
5. Så langt vi kjenner til er ikke planen i 
konflikt med verneverdige kulturminner.  

1. Tas med i planen, se kap. 5. 
 
2. Kobling til eksisterende stier og 
gang- og sykkelveier vil bli tatt 
vare på.  
 
3. Følges opp når planen sendes 
på høring.  
 
4.-5. Tas til orientering. 
 

OK-avd. 
Bodø 
kommune 
 

1. Snuplass for buss på parkeringsplassen ved 
Tverlandshallen er uheldig. Det er stor 
aktivitet i området og behov for parkering og 
drop-sone i forbindelse med aktiviteter her. 
Den trafikale situasjonen er i dag 
problematisk med mye udefinert trafikkareal, 
særlig for myke trafikanter. Dersom en går 
videre med plan for snuplass for buss, må 
dette sees i sammenheng med utvikling av 
hele området. Alternativet, en sløyfe for 
bussen ser vi ikke at er vurdert. 
 
2. Sørgjerdet bør stenges for trafikk.  
 

1. Trafikkforholdene ved gamle 
Tverlandet skole og Tverlands-
hallen er vurdert og planlegging av 
snuplass er sett i sammenheng 
med trafikksituasjonen i området. 
Tiltaket vil til en viss grad bidra til 
en mer oversiktlig trafikksituasjon. 
For nærmere beskrivelse, se kap. 
6. En eventuell ringrute for buss er 
ikke vurdert som en del av dette 
prosjektet, se kap. 2. 
 
2. Det foreslås at Sørgjerdet 
stenges for trafikk forbi 
Tverlandshallen og at 

mailto:plannordland@kartverket.no
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3. Arealene rundt Engmark barnehage har 
potensial for utvikling når brakka fjernes. Det 
bør da gjøres grep for å bedre den trafikale 
situasjonen. 

eiendommene får adkomst via 
Skytjelvveien. 
 
3. Avkjørsel til Engmark barnehage 
ivaretas i og arealet rundt 
strammes opp for å begrense 
kantparkering.  

Bjørnhaugen 
velforening  
 

1. Dagens gang- og sykkelvei er en populær og 
trygg fartsvei der barn og unge ferdes uten 
farer ved en bilvei i nærheten. Etablering av 
bussvei vil gi en begrensning i mulighetene 
mindre barn har for å ferdes og leke i 
området.  
 
2. Området mellom Bjørnhaugen og Lahaugen 
benyttes som lekeplass. En busstrase vil sette 
en stopper for fri lek i området og gjøre det 
risikabelt for mindre barn å ferdes langs 
fortauet. Den perioden av døgnet det 
passerer flest busser, er også da det ferdes 
mest barn og unge.  
 
3. El-busser er en ulempe for de mindre 
barna, da de vil være vanskeligere å høre. 
 
4. Boliger langs busstraseen får økt støy og 
innsyn. Det gir redusert livskvalitet og gjør 
boligene mindre attraktive. 
 
5. En busstrasé vil medføre økt behov for 
brøyting. Dette vil pågå til alle døgnets tider, 
tett opp mot bebyggelsen. Hvor skal 
snømasser ved brøyting deponeres? 
 
6. Et større område som benyttes som gjeste- 
og avlastingsparkering vil bli beslaglagt. En 
reduksjon av parkeringsplasser vil gi økt 
gateparkering i et trangt boligfelt og 
vanskelige forhold for utrykningskjøretøy. 
Parkerte biler langs vei utgjør også en økt 
trafikkfare. 
 
7. Foreslår busstrase via dagens asylmottak 
eller mellom asylmottaket og Bjørnhaugen. 

1. Tiltaket vil medføre noe mer 
trafikk i området. Gode og trygge 
løsninger for myke trafikanter er 
imidlertid høyt prioritert i 
planarbeidet. Det blir etablert 
gjennom-gående fortau langs 
Bjørnhaugen. Mot Lahaugen 
bygges det gang- og sykkelvei 
adskilt fra bussvegen med grøft. I 
Lahaugen blir det fortau langs 
nordsiden av vegen.  
 
2. Skogsområdet vil i liten grad 
berøres av tiltaket. Det legges til 
rette for at barn skal kunne ferdes 
trygt adskilt fra bussveien, og ved 
trygge krysningspunkt. 
 
3. El-busser er stillere enn vanlige 
busser, men vil ikke være helt 
lydløse. 
 
4. Endel av boligene vil få mer støy 
og innsyn. Bussene er imidlertid 
stillere enn vanlige busser. God 
kollektivdekning kan også ha 
betydning for attraktivitet for 
boligområdet.  
 
5. Det vil bli noe mer brøyting. I 
planen settes det av areal til 
snødeponering. 
 
6. Det er i dag parkering på 
kommunal eiendom langs sørsiden 
av Bjørnhaugen. Arealet er avsatt 
til grønnstruktur i gjeldende 
kommunedelplan. Ved uønsket 
gateparkering kan det skiltes 
parkering forbudt. 
 
7. Området er privat eiendom som 
er regulert til boligformål. 
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Tverlandet 
kommune- 
delsutvalg 
 

1. Er positiv til ny busstrasé. Forventer at de 
som blir berørt blir ivaretatt. 
 
2. Stiller spørsmål om hvorfor bussen må snu 
ved gamle Tverlandet skole og kjører 
Tverlandsveien til Bodø. Tas opp med 
fylkeskommunen.  

1.-2.Tatt til orientering 
 
 
 
 

Johanne 
Jeremiassen 
Stafsnes 
 

1. Stiller spørsmål ved hvor mye veien skal 
heves/senkes og hva som skal skje på 
overgangen/skille mot vår eiendom?  
 
2. Det er en mur ved utgangsdøren mot vei 
med tydelige setningsskader og vi er usikre på 
grunnforholdene her.  
 
3. Det står en utebod på tomtegrensen mot 
veien. Blir denne berørt?  
 
4. Hvis det skulle bli aktuelt å benytte seg av 
vår tomt vil det få konsekvenser for våre 
muligheter til å bygge garasje i fremtiden? 
 
5. Hva er tenkt i forhold til krysset Lahaugen/ 
Krykkjemobakken? I dag er det uoversiktlig 
hvis man kommer fra sør eller øst pga. 
høydene i veien. Trafikken vil øke betraktelig 
med tunge kjøretøyer forbi husene våre og vi 
forventer sikring som ivaretar trafikk-
sikkerheten for oss som har hus ved veien.  
 
6. En annen ting er fartsgrense og 
fartsdumper, slik at bussjåførene Bodø holder 
en forsvarlig fart. 
 
7. Usikkerhet knyttet til hva som skjer med 
veien gjør at vi ikke tør å gjøre noe på 
eiendommen. Dette vil på sikt ødelegge 
livskvaliteten.  

1. Planforslaget viser at veien vil 
heves 30 cm ved deres eiendom 
og det vil etableres en støttemur. 
Se forøvrig kap. 8.11 
 
2. Det er gjennomført geologiske 
vurderinger, og det skal 
gjennomføres ytterligere 
geotekniske vurderinger for å få 
avklart stabilitet i grunnen. 
Bestemmelser som sikrer dette er 
tatt inn i planforslaget. 
 
3. Uteboden vil ikke ble berørt. 
4. Utbygging av veien vil ikke 
berøre deres eiendom med unntak 
av anleggsfasen.  
 
5. Tiltaket vil ikke endre 
trafikksituasjon i Krykkjemo-
bakken. I Lahaugen vil det bli noe 
økt trafikk som følge av busser. 
Det er behov for å gjøre 
tilpasninger i krysset for å sikre en 
god og trafikksikker overgang.  
 
6. Lahaugen har fartsgrense på 30 
km/t, og det er i utgangspunktet 
ikke aktuelt å endre denne. Det vil 
ikke etableres fartsdumper da 
dette vil begrense 
fremkommelighet til buss. 
 
7. Virkninger for berørte 
eiendommer og hvordan dette vil 
håndteres er beskrevet  i kap. 8.11 

Fylkes-
mannen 
 

1. Området benyttes som turveg og 
ferdselskorridor, spesielt for barn og unge. 
Videre går det en del turstier i området. I 
tillegg til at myke trafikanter ivaretas ved at 
det etableres fortau og gang- og sykkelvei bør 
det sikres krysningspunkter som ivaretar den 
allmenne bruken av området. Dette er 
spesielt viktig for barn og unge. 

1. Krysningspunkter, og adkomst 
til sti- og løypenettet på begge 
sider av busstraseen er ivaretatt i 
planforslaget. 
 
2. Barn og unges interesser er 
ivaretatt i planforslaget. Se 
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2.Viser til plan- og bygningsloven § 3-1 tredje 
ledd og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1: 
«Ved alle handlinger som berører barn, enten 
de foretas av offentlige eller private velferds-
organisasjoner, domstoler, administrative 
myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende 
hensyn». 

kapittel 4  og 8 for nærmere 
beskrivelse. 

Laila Olsen 
 
 

Vil at bussen skal bruke veien som allerede er 
der istedenfor å grave opp veien, rive skog og 
sette opp buss gjennom boligfelt som 
forstyrrer nattesøvnen og berører private 
eiendommer. Foreslår at bussen kjører til 
Oddan, snur og kjører tilbake til Esso og derfra 
opp til Høgåsen. 

Bjørnhaugen-Lahaugen er valgt 
som trase siden dette er det beste 
alternativet vurdert opp mot 
samla lengde på busstrase, 
begrensning av inngrep i privat 
eiendom samt kostnader. 

 

Til varsel om utvidet planområde kom det seks innspill, disse er oppsummert og kommentert under.  

Avsender Oppsummering av innspill Kommentar fra Byutvikling Plan 

Tverlandet 
kommunedelsutvalg 
 

Opprettholder innspill gjort i vedtak 
PS19/12 20.5.2019 (se tabellen 
over). 

Tas til orientering 

Svein Kåre 
Nikolaisen  

1.Dagens parkeringsplass ved 
kunstgress-banen på Tverlandet er 
for liten og har ikke kapasitet til å 
romme alle bilene når det er flere 
spillende lag. Foreslår at grøntarealet 
vest for parkeringsplassen benyttes 
til å utvide parkeringsarealet og at 
snuplassen buss anlegges nærmere 
Tverlandsveien. I tilknytning til 
snuplassen foreslår jeg oppført 
overbygd venteskur inkl. overbygd 
anlegg for sykkelparkering. 
 
2.Det kan vurderes om fortau skal 
anlegges både sør og nord for 
snuplassen. 

1.Planforslaget har lagt snuplassen 
så nært Tverlandsveien som mulig. 
En eventuell utvidelse av 
parkeringsplassen er ikke en del av 
dette prosjektet. Planforslaget 
legger til rette for plassering av 
overbygd venteskur samt 
sykkelparkering. 
 
2.Planforslaget legger opp til 
etablering av gjennomgående gang- 
og sykkelvei fra Tverlandsveien og 
langs sørsiden av snuplass som en 
forlengelse av Sørgjerdet.  

Nordland 
Fylkeskommune  

1.Det er viktig at trafikksituasjonen 
ved Engmark barnehage sikres. 
 
2.Planene er så langt vi kjenner til 
ikke i konflikt med verneverdige 
kulturminner. 

1.Ivaretas i planforslaget 
 
2.Tas til orientering. 

Sametinget  Kan ikke se at tiltaket er i konflikt 
med automatisk freda, samiske 
kulturminner og har ingen 
merknader til det utvidede området. 

Tas til orientering. 

Avinor  Viser til tidligere innspill. Tas til orientering. 
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Åsmund Andersen 
og Hege Sofie Bull 
 

1. Mange fotgjengere benytter 
krysset mellom Tverlandsveien og 
Skytjelvveien. Spesielt er det mange 
små barn på vei til og fra skole, 
barnehage og idrettsanlegg. Ofte går 
det fort for seg på ulike 
framkomstmidler som sykler, 
sparkesykler og hoverboards. Vi er 
bekymret for trafikksikkerheten når 
kommunen legger opp til el‐
busstrafikk. Elbussene er lydløse og 
erfaringsvis kjører bussene i Bodø 
relativt fort. Mener kommunen bør 
vurdere om det finnes mer egna 
steder å legge en ladestasjon. 
 
2. Det er ikke laget drenering fra 
Skytjelvveien ved vår eiendom og 
vann samles på veien. Eiendommen 
vår ligger lavt i terrenget og er utsatt 
for å få vann inn i hage, hus og 
garasje. Ønsker at kommunen i 
forbindelse med tiltaket kan ordne 
drenering for dette vannet. 

1. I forkant av planarbeidet er 
alternative plasseringer av snuplass 
vurdert. Trafikksikkerhet for barn og 
unger er høyt prioritert i 
planforslaget. Det vil etableres en 
sammenhengende gang- og 
sykkelvei på sørsiden av 
Skytjelvveien med oversiktlig 
krysning ved innkjøring til Engmark 
barnehage og Engmarksletta. Det vil 
etableres fortau på nordsiden av 
Skytjelvveien. I tillegg vil kryssene 
og strammes opp for å gjøre 
trafikkbildet mer oversiktlig. 
 
2. Overvannshåndtering er ett av 
temaene som vil sees nærmere på i 
videre planlegging og prosjektering. 

3.3  Arbeidsmøte på Tverlandet 

Det ble gjennomført et arbeidsmøte på Tverlandet 30.10.2020. På møtet deltok representanter fra 

Tverlandet kommunedelsutvalg, Tverlandet idrettslag, FAU ved Tverlandet skole, Tverlandshallen A/L 

samt Byutvikling plan. Formålet var å se nærmere på området ved game Tverlandet skole, hva som er 

status for arealet i dag og om det er mulig å etablere snuplass og samtidig ivareta andre behov i 

området. Nedenfor er en oppsummering fra arbeidsmøtet: 

- Snuplassen bør etableres så nært Tverlandsveien som mulig. 

- Det bør etableres fortau langs nordsiden av Skytjelvveien og gang-/sykkelvei langs sørsiden 

(forlengelse av GS-veg Sørgjerdet). 

- Kritiske punkt er ved kryss Engmarkveien-Skytjelvveien-Lahaugen (Sørgjerdet) og ved 

innkjøring til Engmark barnehage. 

- Behov for gangfelt på begge sider av krysset i Tverlandsveien. 

- P- plassen ved Tverlandshallen er liten og kaotisk. Grøntområdet bør tas i bruk til parkering. 

- Sørgjerdet bør stenges for trafikk med bom forbi Tverlandshallen. Det bør undersøkes om 

eiendommene kan få innkjøring fra Bo- og servicesenteret. 

- Det er behov for sykkelparkering ved kunstgressbane/hall. 

3.4 Offentlig ettersyn og høring 

Leder for Byutvikling vedtok 27.2.2020 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 27.2.2020 – 15.4.2020. Det kom 11 

uttalelser til planforslaget. Alle uttalelsene er oppsummert og kommentert i saksfremlegg til 

sluttbehandling. 
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4  Planstatus og rammebetingelser  

4.1  Overordnede planer  

4.1.1 Fylkeskommunale planer 

Fylkeskommunale planer som har betydning for planarbeidet: 

 Regional transportplan 2018-2029 – fra kyst til marked – strategisk del 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025. 

 Kollektivplan Bodø 2010-2021. Bodø kommune la, i samarbeid med Nordland 

fylkeskommune, forslag til handlingsplan for kollektivtrafikk i Bodø 2020 – 2023 ut på høring 

og offentlig ettersyn i januar 2020.   

4.1.2 Kommunale planer 

Kommunedelplan for Tverlandet tettsted 

Planområdet er omfattet av kommunedelplan for Tverlandet som ble vedtatt i 2014.  

- Den nordlige del av planområdet er i kommunedelplanen avsatt til BOP (offentlig eller privat 

tjenesteyting) og veg. Området som er avsatt til BOP er videre omfattet av H810 som er en 

gjennomføringssone med krav om felles planlegging. Bakgrunnen for dette var at det var 

behov for å se hele området i sammenheng i forbindelse med bygging av ny skole på 

Tverlandet og utvikling av Tverlandet tettsted. Ved at Tverlandet skole ble bygd lengre vest 

forsvant store deler av begrunnelsen for kravet.    

- Den sørlige delen er i kommunedelplanen avsatt til veg, grønnstruktur, bolig og parkering.  

Utsnitt av kommunedelplan for Tverlandet er vist i figur 2 under. 

 

Figur 2: Utdrag av kommunedelplan for Tverlandet som 
omfatter gjeldende planområde. Planavgrensning er 
markert med rød strek. 

 
 

4.2  Gjeldende reguleringsplaner 

Innenfor planavgrensninga er det i dag fire gjeldende reguleringsplaner, se kart i figur 3 og 4 under:  
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Figur 3: Den nordlige delen av planen berører deler av 
reguleringsplan for Tverlandet skole, og opphever deler 
av denne planen. Kartet viser gjeldende 
reguleringsplaner samt planavgrensning (rød strek) 

Figur 4: Den sørlige delen berører reguleringsplan for Løding 
boligpark og Oddan Søndre, og opphever deler av disse 
planene. Planen berører også plan for bussveg og opphever 
denne. Kartet viser planer og planavgrensning (rød strek). 

 

Følgende plan blir helt opphevet:  

- PlanID  5039 - Detaljregulering for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet, 

vedtatt 13.12.2012. 

Følgende planer oppheves delvis:   

- PlanID 2015016 Detaljregulering for Tverlandet skole, vedtatt 8.9.2017. 

- PlanID 5010_05 Oddan søndre Reg. endring, vedtatt 22.03.2001. 

- PlanID 5027 Reguleringsplan for Løding boligpark Gnr.Bnr. 70/820, vedtatt 27.10.2005. 

4.3  Temaplaner 

 

Kommunedelplan for sykkel 

I kommunedelplan for sykkel ligger Tverlandsveien inne som sykkelrute sammen med strekninga som 

planlegges som busstrasé mellom Bjørnhaugen og Oddan. I tillegg er forbindelsen fra Lahaugen til 

idrettsområdet på Tverlandet sykkelrute. Se kart i figur 5 under.  

 

Figur 5: Kart som viser sykkelruter på Tverlandet i 
kommunedelplan for sykkel. Planen berører flere sykkelrutene 
i sørvest. 

 

4.4  Statlige planretningslinjer 

Mest aktuell for denne planen er: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2013) 
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- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 

- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

- Naturmangfoldloven (2012) 

5  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1  Beliggenhet 

Planområdet ligger på Tverlandet i Bodø kommune, og består av to delområder. Det sørligste 

området strekker seg fra Tverlandsveien ved Oddan og over til Høgåsveien. Strekningen mellom 

Tverlandsveien og Høgåsveien er cirka 700 meter og følger veiene Bjørnhaugen og Lahaugen som 

bindes sammen med en gang og sykkelvei. Det andre delområdet består av parkeringsplassen ved 

gamle Tverlandet skole, et restareal og krysset Tverlandsveien-Skyjtelvveien, se kart i figur 6 under. 

Ved varsel om oppstart var planområdet ca. 44,7 daa. Her utgjør det sørlige området ca. 34 daa i sør 

og det nordlige området i overkant av rundt 10,7 daa.  

 

Figur 6: Kart over 
planområdet. 
Planavgrensning ved varsel 
om oppstart er markert 
med svart stipla strek. 

 

5.2  Dagens arealbruk  

Nedenfor er en beskrivelse av dagens situasjon i området.  

Kryss Høgåsveien-Bjørnhaugen 

Det er fortau på vestsiden av Høgåsveien. Ca. 30 meter nord for krysset Høgåsveien-Bjørnhaugen er 

det gangfelt for krysning av Høgåsveien. I Høgåsveien, omtrent 25 meter sørvest for krysset, er 

avkjørsel til asylmottaket på Tverlandet, se bilde under. 
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Krysset Høgåsveien-Bjørnhaugen. Til venstre i bildet 
ser vi avkjøring til Asylmottaket. 

 

Bjørnhaugen 

Bjørnhaugen er adkomstvei til boligfeltet med samme navn. Det er ingen boliger som har 

direkteadkomst/avkjørsel fra den delen av Bjørnhaugen som inngår i planområdet. Langs sørsiden av 

veien er det et offentlig friområde der det blant annet er en gjengrodd fotballbane. En del av 

friområdet er tatt i bruk til parkering for biler, båter, traktorer og campingvogner.  

På nordsiden av Bjørnhaugen er det offentlig friområde på arealet nærmest Tverlandsveien. Vest for 

friområdet er det adkomst til boligfeltet Bjørnhaugen. Det er to avkjørsler til boligfeltet. Området 

rundt avkjørsler og parkering har noe utflytende overganger, se bilder under. 

 

 

Flybilde over krysset Høgåsveien-Bjørnhaugen samt 
Bjørnhaugen. Eksisterende snuplass for buss er markert på 
kartet i tillegg til fotballbane som ligger i friområdet og 
gang- og sykkelveien som går mellom Bjørnhaugen og 
Lahaugen. 

Bjørnhaugen sett mot øst (Tverlandsveien). Til høyre 
parkering i det som er offentlig friområde. Til venstre 
avkjørsel til boligfelt samt parkeringsplass. 

 

Bjørnhaugen-Lahaugen  

Mellom Lahaugen og Bjørnhaugen går det en grusvei som er skiltet gang- og sykkelvei. Gang- og 

sykkelveien er cirka 3,5 meter bred. Lengst mot øst er det boliger på nordsiden av grusveien. På 

sørsiden er det skog og myr. Gang- og sykkelveien har også en forbindelse nordover mot Tverlandet 

idrettsanlegg og gamle Tverlandet skole. Begge sider av veien er mye brukt til friluftsliv og det er flere 

stier som krysser gjennom området.  
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Gang- og sykkelveien mellom Bjørnhaugen og Tverlandet. På bildet til venstre ser vi grensen mot private 
boligeiendommer. 

 

Lahaugen 

Lahaugen er ei boliggate, med boliger på begge sidene av veien. Lahaugen er også samlevei for 

boliggatene Gapsletta, Torvmyra, Langåkeren, Krykkjemobakken, Brandshaugen og 

Havgulsvingen. Det er ikke fortau langs Lahaugen. Fra Tverlandsveien og opp Lahaugen er det 

noe stigning. Det er også en del høydeforskjell mot eiendommene langs gata.  

 

Lahaugen sett mot øst (fra Tverlands-
veien). Her ser vi stigninga som er i gata og 
en del av boligene. 

 

Kryss Lahaugen-Tverlandsveien 

Krysset Tverlandsveien-Lahaugen er et x-kryss der det også er avkjørsel til boligfeltene på Oddan. Sør 

for krysset er det bussholdeplasser som i dag betjenes av regionbussene som kjører mellom Bodø og 

Saltstraumen og Bodø og Misvær. Det er fotgjengerfelt på sørsiden av krysset. 
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Krysset Tverlandsveien-Lahaugen sett fra vestsiden av 
Tverlandsveien.  

 

Kryss Tverlandseien-Skytjelvveien 

Krysset mellom Tverlandsveien og Skytjelvveien et x-kryss der det også er avkjørsel til Fitjarveien. Det 

er lysregulert gangfelt over Tverlandsveien på sørsiden av krysset. På vestsiden av Tverlandsveien er 

det en gang- og sykkelvei.  

 

Krysset Tverlandsveien-Skytjelvveien-Fitjanveien sett fra 
sørøst. 

 

Skytjelvveien-Snuplassen 

Arealet består av veiene Skytjelvveien, Engmarksletta og Sørgjerdet. Like øst for krysset ved 

Tverlandsveien er det en avkjøring til Engmark barnehage mot sør. Mot nord er Skytjelvveien 

samlegate for flere boliggater. Skytjelvveien er også adkomst til parkeringsplass ved Tverlandshallen, 

men her benyttes også Sørgjerdet som adkomst. Trafikkarealet langs Skytjelvveien og Sørgjerdet er 

generelt utflytende, og det mangler klare skiller mellom hva som er areal for kjørende og hva som er 

areal for gående og syklende. Det er også en del udefinert areal langs veien som benyttes til 

kantparkering og bidrar til å gjøre trafikksituasjonen i området enda mer uoversiktlig. Området 

består også av et restareal. Se flybilde under. 
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Flybilde over den nordlige 
delen av planområdet. 
Avkjørsel til barnehage, 
gang- og sykkelveier, 
parkeringsplass og 
restareal er blant annet 
markert på kartet. 

 

5.3  Stedets karakter og landskap 

Den nordlige delen av planområdet er preget av mye trafikkareal, mens den sørlige delen preges av 

naturområder og boligbebyggelse.  Bebyggelsen i området består av eneboliger og rekkehus, samt 

noen lavblokker i Høgåsen. Se kart i figur 7.  

 

Figur 7: Kart som viser arealbruken i 
planområdet, Den sørlige delen preges av 
boligbebyggelse og naturområder mens den 
nordlige delen har mye trafikkareal og ligger 
i tilknytning til barnehage, Tverlandshallen 
og en kunstgressbane. Planavgrensning er 
vist med rød strek. 

 

5.4  Naturverdier  

I naturbasen er det ikke registrert viktige naturverdier innenfor planområdet. 

5.5  Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Områdene nord og sør for bussveien mellom Bjørnhaugen og Lahaugen er registrert som svært 

viktige friluftsområder i friluftskartlegging gjennomført av Bodø kommune og Nordland Fylkes-

kommune. Området er mye brukt som turområde av befolkningen på Tverlandet, barnehage og 

skole. Det meste av området nord for veien er i gjeldende kommunedelplan avsatt til grønn-struktur, 
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mens området sør for veien er avsatt til framtidig boligområde. Veien mellom Oddan og Høgåsen er 

en gang- og sykkelvei med forbindelse nordover mot gamle Tverlandet skole og idrettsanlegget. 

Ved gamle Tverlandet skole er det idrettsanlegg, med hall, svømmehall og kunstgressbane som er 

mye i bruk.  

5.6  Trafikkforhold 

Det ble målt årsdøgntrafikk (ÅDT) i Tverlandsveien i november 2019. Målingen viste en ÅDT på 2077 

nord for kryss mot Skytjelvveien og Fitjanveien og en ÅDT på 1717 sør for krysset. 

Ulykkessituasjon 

Det er ikke registrert ulykker på strekningen Lahaugen - Høgåsen mellom Tverlandsveien og Høgåsen. 

Det er registrert tre ulykker i krysset ved gamle Tverlandet skole, se figur 8 under. 

 1994: Høyresving foran kjørende i samme retning – 1 lettere skadd 

 2007: Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss – 1 lettere skadd 

 2019: Sykkelulykke (sparkesykkel). Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) – 1 lettere 

skadd 

 

Figur 8: Kart som viser registrerte trafikkulykker innenfor planområdet. Det er skjedd tre ulykker i kryss Tverlandsveien-
Skytjelvveien-Fitjarveien. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er ikke fortau i Lahaugen, Bjørnhaugen, eller i området ved gamle Tverlandet skole. Mellom 

Bjørnhaugen og Lahaugen er det gang- og sykkelvei. Det er gang- og sykkelvei langs vestsiden av 

Tverlandsveien, og det er lysregulert gangfelt Tverlandsveien ved gamle Tverlandet skole. Det er 

gang- og sykkelvei på en kort strekning i Skytjelvveien, ved lyskrysset der man krysser Tverlandsveien.  

Det ble gjennomført tellinger på Tverlandet på morgenen 3. oktober 2019 og på ettermiddagen 16. 

oktober 2019. 3. oktober ble det sett på fordelingen av trafikk i veiene Lahaugen, Sørgjerdet og 

Skytjelvveien. Begge dagene ble det registrert hvordan myke trafikanter krysser Tverlandsveien ved 

det lysregulerte gangfeltet i Tverlandsveien. 16. oktober ble det også registrert hvor mange som 

kjørte inn eller ut av Sørgjerdet.  

De fleste bilene kjørte inn og ut Skytjelvveien, noe som er naturlig siden Lahaugen og Sørgjerdet er 

gang- og sykkelvei der det kun er tillatt med kjøring til eiendom, se figur 9 under.  
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Figur 9: Resultat fra telling av biler 3. oktober mellom kl. 7.30 og 8.30. 

Det var ulike grupper som krysset veien om morgenen 3. oktober og om ettermiddagen den 16. 

oktober. Om morgenen var det i hovedsak skolebarn på vei til skolen. Den 16. oktober var det et 

arrangement på kunstgressbanen, og det var også svømming i svømmehallen. Det var flere eldre 

barn, ungdommer og voksne som krysset veien, sammenlignet med morgenen den 3. oktober. Dette 

vises også i resultatet fra tellingen, se figur 10 under. De yngste barna trykker i større grad på 

knappen og venter på grønn mann før de krysser Tverlandsveien. Om morgenen trykket 54 % på 

knappen og ventet på grønn mann. Om ettermiddagen var det bare 37 % som gjorde det. Det er bare 

gangfelt sør for krysset, men de aller fleste krysset allikevel Tverlandsveien i gangfeltet.  

  

Figur 10: Figur som viser adferd i lysregulert kryss over Tverlandsveien 3.10.2019 (morgen) og 16.10.2019 (ettermiddag). 

16. oktober var det aktivitet i svømmehallen og ved fotballbanen. Dette førte til mange myke 

trafikanter, og også en del kjøring i området. Mellom 17.00 og 18.30 ble det registrert 44 biler som 

kjørte inn eller ut av Sørgjerdet i den delen som er skiltet gang- og sykkelvei. Det ble observert at det 

var trangt på gang- og sykkelveien når biler møttes, noe som skjedde flere ganger, og det var liten 

plass til de myke trafikantene.  
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Myke trafikanter langs Sørgjerdet. Her er det mye biltrafikk om ettermiddag til tross for at det er gang- og sykkelvei der 
det kun er tillatt med kjøring til eiendommer. 

 

Dagens kollektivtilbud 

I dag dekkes Tverlandet av linje 4. Linje 4 har endeholdeplass på Høgåsen på Tverlandet og ved Bodø 

lufthavn. Vestlige deler av Tverlandet har dårlig kollektivdekning, og langt til holdeplass som betjenes 

av lokalbuss. Regionbuss 300 (Beiarn/Misvær/Saltstraumen) kjører Tverlandsveien. Se illustrasjon 

over dagens kollektivtilbud i kapittel 2.1 (figur 1). 

5.7  Barns interesser 

Nordre del av planområdet ligger i tilknytning til idrettsanlegg som er mye brukt av barn. Arealet 

innenfor denne delen av planområdet består i stor grad av et veiareal som er ganske utflytende og et 

restareal. Veiene innenfor planområdet er brukes som skolevei. I friluftskartlegging er arealet sør og 

nord for den nye bussveien registrert som svært viktige friluftsområder, dette er også områder som 

er mye brukt av barnehage og skole, samt i forbindelse med lek. 

5.8  Universell tilgjengelighet 

Planområdet består i hovedsak av samferdselsareal. Søndre del har en høydeforskjell som gir veien 

en stigning på nesten 12 %. Det er ikke fortau på strekningen, slik at gående og kjørende deler areal. 

Nordre del av planområdet, ved gamle Tverlandet skole, er relativt flatt, slik at stigningsforhold ikke 

er en utfordring. Arealet er noe utflytende, noe som kan være utfordrende.  

5.9  Teknisk infrastruktur 

På sørsiden av gang- og sykkelveien mellom Bjørnhaugen og Lahaugen er det et transformatoranlegg, 

samt anlegg for bredbåndstilkobling.  

 

Bildet viser transformatoranlegg på 
sørsiden av gang- og sykkelvei samt et 
bygg som eies av Signal Bredbånd. 
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5.10  Grunnforhold 

Planområdet ligger innenfor det som er avmerket som marin grense. Løsmassekart viser at 

grunnforholdene består av ulike marine avsetninger og humus-/torvdekke over berggrunn.  

6  Beskrivelse av planforslaget 

6.1  Planlagt arealbruk 

Hensikten med planen er å legge til rette for at det kan etableres bussvei mellom Høgåsen og Oddan, 

samt snuplass for buss ved gamle Tverlandet skole. Etablering av ny bussvei er et kollektivprosjekt i 

Bypakke Bodø der målet er å bedre busstilbudet for befolkningen på Tverlandet.  

Planforslaget har tatt utgangspunkt i mål fra «Bypakke Bodø», innspill som er kommet i prosessen og 

forprosjekt/prosjektering gjennomført av Cowi og Nordland fylkeskommune. 

6.2 Prinsipper for arealbruk  

Planforslaget omfatter to delområder. Det sørlige delområdet strekker seg fra Høgåsen til Oddan via 

Bjørnhaugen og Lahaugen. På denne strekningen skal det etableres ny bussvei med holdeplasser. 

Veien legges i trase for eksisterende vei i Bjørnhaugen og Lahaugen. Mellom Bjørnhaugen og 

Lahaugen må det bygges ny vei. Den gjennomgående forbindelsen vil ha bom i begge ender og skal 

kun benyttes for buss. Det legges til rette for mye trafikanter langs hele strekningen ved at det 

etableres fortau og gang- og sykkelvei. Det er lagt vekt på å begrense virkninger for privat eiendom.  

Det nordlige delområdet omfatter krysset Tverlandsveien-Skytjelvveien, deler av Skytjelvveien og et 

areal sør for Skytjelveien. Snuplassen er lagt så nært Tverlandsveien som mulig. Det er lagt til rette 

for myke trafikanter ved etablering av gang- og sykkelvei sør for snuplassen som knytter seg til 

eksisterende gang- og sykkelveier. Adkomst til boliger på Engmarksletta og Sørgjerdet er ivaretatt.  

Vei og snuplass er planlagt i henhold til gjeldende håndbøker fra Statens Vegvesen.  

6.2.1 Beskrivelse av løsninger – delområde sør, busstrase Høgåsen-Oddan 

Nedenfor er en beskrivelse av løsninger i planen for det sørlige delområdet.  

Kryss Høgåsveien-Bjørnhaugen 

Krysset strammes opp og tilrettelegges for buss. Fortau langs vestsiden av Høgåsveien videreføres 

inn Bjørnhaugen. Det tilrettelegges for et krysningspunkt over Bjørnhaugen for myke trafikanter som 

skal videre langs Høgåsveien. På østsiden av Høgåsveien gjøres det ingen endringer.  

Bjørnhaugen 

Bussveien går i samme trase som dagens vei. Det etableres fortau med 2,5 m bredde langs nordsiden 

av Bjørnhaugen, se profil i figur 11 under. Det etableres to nye bussholdeplasser i Bjørnhaugen. 

Holdeplassene plasseres mellom innkjøring til boligfelt og kryss mot Høgåsveien. Det blir ikke 

etablert busslommer, men stopp i gate. Ved påstigningsfelt på sørsiden av Bjørnhaugen etableres 

leskur. Ved plassering av busstopp er det tatt hensyn til avkjørsel i gjeldende reguleringsplan sør for 

planområdet (Løding Boligpark, planID 5027). Det etableres ikke fotgjengerfelt over Bjørnhaugen ved 

holdeplass, men nedsenk i fortau for å sikre adkomst. 
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Figur 11: Normalprofil for bussvei med fortau. 

Dagens to avkjørsler til boligfeltet Bjørnhaugen opprettholdes, men området strammes opp for å få 

tydeligere skille mellom de ulike trafikkarealene. Den østligste avkjørselen markeres med avrunda 

fortau og definert innkjørsel. Ved den vestligste avkjørselen etableres det gjennomgående fortau 

med nedsenka kantstein ved innkjøring til boligfeltet. 

 

Areal på sørsiden av Bjørnhaugen som i dag benyttes til parkering avsettes til riggområde. Etter at 

byggeperioden er over vil området tilbakeføres til grøntområde, jf. formål i gjeldende plan. 

 

Bjørnhaugen-Lahaugen 

Mellom Bjørnhaugen og Lahaugen etableres det ny bussvei med to kjørefelt. Bussveien vil være 

stengt med bom i begge ender og ikke være åpen for annen trafikk enn buss.  Det etableres gang- og 

sykkelvei nord for bussveien. Bussvei og GS-vei følger i hovedsak traseen til eksisterende gang- og 

sykkelvei med. Gang- og sykkelvei og bussvei er adskilt av grøft, se profil i figur 12 under.  

 

Figur 12: Normalprofil for bussvei med gang- og sykkelvei. 

Gang- og sykkelveien kobler seg på eksisterende gang- og sykkelvei mot Tverlandet idrettsanlegg i 

nord. Veien går gjennom et mye brukt friluftsområde med flere kryssende stier. Der etablerte turstier 

krysser traseen for bussvei blir det tilrettelagte krysningspunkt over grøfteareal. 

På sørsiden av Bjørnhaugen er det et transformatoranlegg samt anlegg for bredbåndstilkobling. Disse 

berøres ikke av tiltaket. 
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Lahaugen 

Fra boligfeltet i Lahaugen til Tverlandsveien følger bussveien samme trase som Lahaugen. Det 

etableres fortau på nordsida av gata. Det må gjøres noen mindre hevinger/senkninger for å få 

redusert stigningen i Lahaugen slik at bussen kommer seg frem. Dette vil medføre behov for mindre 

justeringer i overgang mot øvrig gatenett. 

Avkjørsler til private boligeiendommer er markert med piler på plankartet. På nordsiden av Lahaugen 

blir det nedsenk i fortau ved avkjørsler. 

Etablering av bussvei med fortau vil medføre inngrep i areal på begge sider av veien. Virkninger for 

privat eiendom er begrenset så mye som mulig. Virkninger for eiendommer som blir berørt er 

beskrevet i kapittel 8.11. 

Deler av areal som er avsatt til parkering mellom Brandshaugen og Krykkjemobakken avsattes til 

riggområde. Etter at byggeperioden er over vil området tilbakeføres til parkering, jf. gjeldende formål 

i kommunedelplan for Tverlandet. 

 

Kryss Lahaugen-Tverlandsveien 

Krysset mot Tverlandsveien tilrettelegges for buss. Det etableres to nye busstopp i Tverlandsveien, 

nord for krysset. Busstopp etableres i vei og det settes opp en refuge for å hindre forbikjøringer i 

forbindelse med at buss stopper på holdeplass. Ved holdeplass for påstigning etableres det leskur. 

Fra Lahaugen fortsetter fortau til bussholdeplass på østsiden av Tverlandsveien. Det etableres et nytt 

fotgjengerfelt over Tverlandsveien for å sikre adkomst til busstopp på vestsiden av veien. På 

vestsiden av Tverlandsveien kobler busstoppet seg på eksisterende gang- og sykkelvei.  

6.2.2 Beskrivelse av løsninger – delområde nord, snuplass ved gamle Tverlandet skole 

Nedenfor er en beskrivelse av løsninger i planen for den nordlige delen av planområdet.  

Kryss Tverlandsveien-Skytjelvveien 

Krysset Tverlandsveien-Skytjelvveien tilrettelegges for buss og strammes opp for å gjøre 

trafikksituasjonen i området mer oversiktlig. Krysningspunkt på sørsiden av krysset videreføres med 

kobling mot eksisterende gang- og sykkelvei på vestsiden av Tverlandsveien. 

Skytjelvveien – snuplassen 

Skytjelvveien videreføres som i dag. Arealet på sørsiden av Skytjelvveien strammes opp for å 

begrense muligheten for kantparkering og tydeliggjøre skillet mellom de ulike trafikkarealene. Det 

etableres sammenhengende gang- og sykkelvei fra Tverlandsveien mot idrettsanlegget. Arealet 

mellom kjørebane og gang- og sykkelvei opparbeides til grøntområde og avgrenses med kantstein for 

å hindre kantparkering og lede myke trafikanter mot krysningspunkt. 

Innkjøring til snuplass er enveiskjørt og kun tillatt for buss. I tilknytning til snuplassen skal det 

etableres ladeinfrastruktur og leskur. Planen legger også til rette for at det kan etableres 

sykkelparkering samt en mindre bygning med toalett og pauserom for bussjåfører. Gang- og 

sykkelveien etableres sør for plattform til buss. Det er tilrettelagt adkomst for myke trafikanter inn til 

bussholdeplass fra gang- og sykkelveien samt fra nord. 
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Eiendommer i Engmarksletta får adkomst via utkjøring fra snuplass og videre langs gang- og sykkelvei 

sørover mot Bjørnhaugen/Lahaugen (som i dag). Adkomst sikres ved underskilt «Kjøring til 

eiendommer tillatt» på gang- og sykkelvei. Det vil ikke være mulig å kjøre inn Sørgjerdet fra 

snuplassen og denne stenges for biltrafikk mellom Tverlandshallen og kunstgressbanen. Boliger i 

Sørgjerdet får adkomst via Skytjelvveien og den østlige delen av Sørgjerdet. 

6.2.3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn 

Etter høring og offentlig ettersyn er det gjort tre mindre endringer i planen. Endringene er 

oppsummert nedenfor: 

1. Endring i plankart og bestemmelser. 
Frisiktlinjer og frisiktsoner er markert i alle 
kryss. 

4. Bestemmelser til hensynssoner 
 
4.1 Bestemmelser til hensynssone 140   
 
Innenfor de viste frisiktsoner skal det ikke 
etableres sikthindringer som er høyere enn 0, 
5 meter over vegdekket på tilstøtende veg.  
 

2. Endring i plankart. 
Endringer ved Bjørnhaugen boligfelt. Dagens 
situasjon beholdes i stedet for å stenge den 
ene avkjørselen. Ny adkomstvei kom rett 
foran garasjedører, noe som ikke var en 
trafikksikker løsning. Den vestre adkomsten til 
boligfeltet blir nå over nedsenket fortau. I den 
østre adkomsten er krysset strammet inn ved 
at fortau er forlenget inn mot kryss, slik at 
kryssing for fotgjengere blir kortere. Siden det 
ikke skal gjøres endringer nord for fortauet, 
tas denne delen ut av plankartet.    
 
Som følge av at den vestre adkomsten til 
Bjørnhaugen opprettholdes, flyttes bommen 
vestover, til etter avkjøringen.   
 

Revidert plankart for det aktuelle området: 
 

 

3. Endring i planbestemmelser. 
Det er tatt inn en ny rekkefølgebestemmelse 
som sikrer at fortau samt gang- og sykkelveier 
er opparbeidet før vei og snuplass tas  i bruk 
til kollektivtrafikk. 

6. Rekkefølgebestemmelse:   
 
6.3 Før brukstillatelse og ferdigattest: 
 
Fortau og gang- og sykkelvei  
Før den nye veien og snuplassen tas i bruk til 
kollektivtransport, skal fortau samt gang- og 
sykkelveiene være ferdig opparbeidet.    

6.3 Gjennomgang av reguleringsformål 

Planområdet er regulert til følgende formål, jfr. pbl § 12-5: 

 Veg (o_SV) 

 Fortau (o_SF) 

 Gang-/sykkelveg (o_SGS) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1-o_SVT3) 
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 Annen veggrunn – grøntanlegg (o_SVG1-o_SVG29) 

 Holdeplass/plattform (o_SH-o_S5) 

 Parkering (o_SPA og SPA) 

 Friområde (o_GF) 

 Sikringssonesone - Frisikt (H140) 

6.4  Universell utforming 

Det stilles krav om universell utforming. 

6.5  Vann og avløp 

Det er ikke planlagt endringer i eksisterende system for vann og avløp i planområdet. Overvann fra 

vei vil ledes inn i eksisterende system for overvannshåndtering. 

6.6 Teknisk infrastruktur 

Eventuelle ledninger i grunnen som kommer i konflikt med tiltaket blir flyttet i henhold til vei- og 

ledningsforskriften. 

Ved snuplassen skal det etableres ladestasjon for elbusser. Dette krever nye strømtilførsel til 

området. Planlegging av ladestasjon og strømtilførsel utføres av Nordland Fylkeskommune og er ikke 

en del av dette planarbeidet. 

6.7  Avbøtende tiltak og løsninger - ROS 

ROS‐analysen viser at planforslaget påvirker trafikkavvikling, sikkerhet, tilgjengelighet, støv og støy, 

og faren for ulykker. På de fleste punkter er de forventede virkningene positive, dvs. forbedring fra 

dagens situasjon. Den største faren er knyttet til økt trafikk og anleggsgjennomføring. 

 

Det kreves godkjent plan for anleggsfasen. Planen må inneholde tiltak og rutiner. Det vises til punkt 

2.3 i reguleringsbestemmelsene. 

6.8  Rekkefølgebestemmelser 

Bestemmelsene har rekkefølgebestemmelser knyttet til følgende tema: 

- Geotekniske undersøkelser 

- Massehåndtering 

- Støy 

- Forurensing 

- Etablering og ferdigstillelse av fortau samt gang- og sykkelvei. 

7  Konsekvensutredning 
Det er ikke stilt krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning. Begrunnelsen er gitt i kapittel 2.4. 

8  Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1  Overordnede planer 

Reguleringsplanen er i hovedsak i tråd med kommunedelplan for Tverlandet og handlingsplan for 

kollektiv i Bypakke Bodø, og bidrar til å realisere mål og tiltak i disse. 
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Den sørlige delen av planområdet er omfattet av en gjennomføringssone med krav om felles 

planlegging i kommunedelplan for Tverlandet. Ved planlegging av snuplassen er det lagt vekk på at 

tiltaket ikke skal legge begrensninger eller føringer for fremtidig utvikling av dette området. 

8.2  Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Det er ikke registrert sårbar eller verdifull flora eller fauna i planområdet.  Med bakgrunn i dette 

vurderes det at kunnskapsgrunnlaget og føre‐var prinsippet i loven (§§ 8 og 9) er ivaretatt. 

8.3  Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Eksisterende forbindelser for gående og syklende mellom Lahaugen og Bjørnhaugen samt mellom 

Lahaugen og Tverlandet idrettsanlegg er ivaretatt. Langs Bjørnhaugen og Lahaugen etableres fortau. 

Langs Skytjelvveien gjøres det også tiltak for å ivareta interesser til myke trafikanter. Adkomst til 

friluftsområdet mellom Lahaugen og Bjørnhaugen er ivaretatt ved at det etableres krysningspunkt 

der stier krysser bussveien.  

8.4 Miljøpåvirkning og klimatilpasning 

Gjennomføring av planen vil gi positiv miljøpåvirkning ved at det tilrettelegges for kollektiv, gående 

og syklende. Dette vil bidra til at Bodø kan nå nullvekstmål for personbiltrafikk. 

Planen ivaretar overvann fra veien. Dette bidrar sammen med etablering av grøfteareal og 

grøntområder langs veien til at anlegget blir mer robust for store nedbørsmengder. 

8.5  Trafikkforhold 

Planforslaget legger opp til en mindre endring av veisituasjonen i området. Langs de eksisterende 

veiene Bjørnhaugen og Lahaugen etableres det fortau. Mellom Bjørnhaugen og Lahaugen etableres 

det ny vei med en parallell gang- og sykkelvei. Veien vil være stengt med bom og det vil dermed ikke 

være noen endringer i kjøremønster for bilister. Det gjøres også noen mindre endringer i krysset 

mellom Lahaugen og Tverlandsveien ved at det etableres et nytt krysningspunkt på nordsiden av 

krysset. Sør for Skytjelvveien legges det til rette for å etablere snuplass for buss med ladestasjon og 

nødvendig infrastruktur. Området sør for Skytjelvveien strammes opp for å få tydeligere skille 

mellom ulike trafikkarealer. Eiendommer i Engmarksletta og Sørgjerdet får endra adkomst.  

Det vil bli en økning i trafikk ved at det tilføres buss. Samtidig vil etablering av bussvei gi et bedre 

kollektivtilbud som sammen med økt tilrettelegging for gående og syklende vil bidra til å redusere 

biltrafikken.  

Kollektivtilbudet blir betydelig bedre for den vestlige delen av Tverlandet, se illustrasjon (figur 1) over 

eksisterende og ny kollektivdekning i kapittel 2.1.  

Etablering av fortau, gang- og sykkelvei samt oppstramming av området mellom Tverlandsveien og 

gamle Tverlandet skole gir bedre og tryggere forhold for gående og syklende. 

8.6  Barns interesser 

Prosjektet vil bedre kollektivdekningen på Tverlandet. Dette er spesielt positivt for barn og unge 

under 18. Den nye traseen gjør også at kollektivdekningen internt på Tverlandet blir bedre, og man 

kan f.eks. ta bussen mellom Høgåsen og gamle Tverlandet skole.  
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Tiltaket tilfører busstrafikk gjennom boligområdet i Bjørnhaugen og Lahaugen samt i området ved 

Engmark barnehage og idrettsanlegget på Tverlandet. For å ivareta myke trafikanter samt skape et 

trygt og trafikksikkert miljø er det etablert fortau, samt gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Det 

er i dag en uoversiktlig og utflytende trafikksituasjon langs deler av strekningen og planen bidrar til å 

etablere tydeligere skiller mellom vegareal, parkeringsområder, krysningspunkt samt areal for myke 

trafikanter. Videre vil det være svært positivt for barn og unge at Sørgjerdet stenges for biltrafikk 

mellom Tverlandshallen og Tverlandet kunstgressbane.  

Samlet sett ivaretar planforslaget barn- og unges interesser innenfor planområdet på en god måte. 

8.7  Universell tilgjengelighet 

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

8.8  ROS 

I følge ROS-analysen er gjennomføringsfasen den mest risikofylte. Det stilles i regulerings-

bestemmelsene krav om egen plan for anleggsfasen som skal identifisere risikomomentene og 

beskrive avbøtende tiltak. 

 

Den nye traseen vil kun betjenes av buss, og vil ikke være åpen for biltrafikk. Tiltaket vil tilføre trafikk 

i form av busser. Samtidig vil planen føre til bedre kollektivtilbud samt økt tilrettelegging for myke 

trafikanter. Dette vil føre til redusert behov for biltrafikk.  

Bussene som skal betjene denne ruten er elektriske busser som vil medføre begrenset med støy.  

8.9 Teknisk infrastruktur 

Planen medfører ingen endringer sammenlignet med dagens situasjon for vann og avløp. I 

forbindelse med anlegg av ny bussvei vil det etableres system for overvannshåndtering. Overvann fra 

veien samles opp og føres til eksisterende system. 

På sørsiden av Bjørnhaugen er det to mindre anlegg: et transformatoranlegg og et anlegg for 

bredbåndstilknytning. Disse berøres ikke av planarbeidet. 

Ved snuplassen i den nordlige delen av planområdet skal det etableres ladestasjon for buss. Dette vil 

kreve ny strømtilførsel og etablering av anlegg som håndterer dette. 

8.10  Økonomiske konsekvenser for Bodø kommune 

Etablering av bussveien mellom Oddan og Høgåsen er finansiert gjennom Bypakke Bodø.  

8.11  Konsekvenser for private eiendommer 

I planarbeidet har det vært et mål å begrense virkninger for private eiendommer. Planforslaget vil 

imidlertid få konsekvenser for flere av eiendommene langs traseen.  For eiendommer som blir berørt 

av tiltak i planen vil Bodø kommune ta kontakt for å diskutere aktuelle løsninger. For noen av 

eiendommene kan det være aktuelt med makebytte med kommunal eiendom mens det for andre 

eiendommer kan være aktuelt med erverv av en del av eiendommen. Mange eiendommer blir ikke 

berørt av selve veianlegget, men har en beliggenhet som gjør at det vil være nødvendig med tilgang 

til området under anleggsperioden. Blant annet vil det flere steder være aktuelt å etablere 

støttemurer mellom boligeiendom og veianlegg. Også her vil kommunen ta kontakt for å diskutere 

nærmere hvilke behov vi har samt hvilke løsninger som er aktuelle for den enkelte eiendom.  
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Tilknyttet den nye snuplassen i nord vil det være noen eiendommer som får endret adkomst.  

Nedenfor er en oppsummering av virkning for private eiendommer som blir direkte berørt av tiltak 

som foreslås i planen.  

Eiendommer langs nordsiden av Bjørnhaugen 

Eiendom Virkning 

Parkeringsplass tilhørende 
Bjørnhaugen Vel (70/829) 

Etablering av fortau langs Bjørnhaugen berører den sørlige delen 
av parkeringsplassen.  

70/433, 70/505 Anlegget berører ikke eiendommene, men det kan være behov for 
tilgang i anleggsfasen. 

70/437, 70/506 Veianlegget berører den sørlige delen av eiendommene.  

 

Eiendommer langs sørsiden av Bjørnhaugen 

Eiendom Virkning 

70/820 Den nordlige delen av eiendommen grenser mot det nye veianlegget. Anlegget 
berører ikke eiendommen, men det kan være behov for tilgang i anleggsfasen. 

 

Eiendommer langs nordsiden av Lahaugen 

Eiendom Virkning 

71/85 og 
71/70 

Eiendommen vil grense mot det nye veianlegget. Anlegget berører ikke 
eiendommen, men det kan være behov for tilgang i anleggsfasen. 

71/55 Veianlegget berører den sørlige delen av eiendommen. Det vil settes opp en 
støttemur mot fortauet.  

71/36 og 
71/37 

Veianlegget berører den sørlige delen av eiendommene. Det vil settes opp en 
støttemur mot fortauet.  

71/149 og 
71/121 

Anlegget vil berøre den sørlige delen av eiendommen 71/149 og den vestlige 
delen av eiendom 71/121. Mot Tverlandsveien vil det settes opp en støttemur.  

 

Eiendommer langs sørsiden av Lahaugen 

Eiendom Virkning 

 71/91 Anlegget berører ikke eiendommen, men det vil være behov for tilgang i 
anleggsfasen.  
 
Lahaugen vil heves ca. 30 cm i dette området. Dette vil medføre økt 
høydeforskjell mot eiendommen. Det vil etableres støttemurer for å begrense 
virkningen av tiltaket.   
 
Det må gjøres noen mindre tilpasninger i Krykkjemobakken mot krysset, dette 
påvirker ikke avkjørsel til eiendommen.  

71/90 Anlegget berører ikke eiendommen, men det vil være behov for tilgang i 
anleggsfasen.  
 
Lahaugen vil heves ca. 30 cm i dette området. Dette vil medføre økt 
høydeforskjell mot eiendommen. Det vil etableres støttemurer for å begrense 
virkningen av tiltaket.   
 
Eksisterende avkjørsel ligger svært nært krysset Langåkeren-Lahaugen. Denne må 
legges lenger mot sør for å ikke komme i konflikt med kantstein langs veianlegg. 



Side 31 av 31 
 

71/113 og 
71/89 

Anlegget berører ikke eiendommen, men det vil være behov for tilgang i 
anleggsfasen.  
 
Det vil etableres støttemurer for å begrense virkningen av tiltaket mot Lahaugen.  

71/105, og 
71/100 

Anlegget berører ikke eiendommen, men det vil være behov for tilgang i 
anleggsfasen.  

 

Eiendommer langs nordsiden av Skytjelvveien 

Eiendom Virkning 

70/356 Anlegget berører ikke eiendommen, men det kan være behov for tilgang i 
anleggsfasen. 

70/320 og 
70/299 

Anlegget berører ikke eiendommen, men det kan være behov for tilgang i 
anleggsfasen. 

 

Engmarksletta 12-18 

Eiendommene får adkomst via snuplass og gang- og sykkelvei. Adkomst sikres med underskilt 

«Kjøring til eiendommer tillatt». 

Sørgjerdet 2-6 

Sørgjerdet stenges for trafikk fra ny snuplass og østover forbi kunstgressbanen og Tverlandshallen. 

Eiendommene i Sørgjerdet 2-6 får adkomst via Skytjelvveien og den nordlige delen av Sørgjerdet. 

Adkomst sikres med underskilt «Kjøring til eiendommer tillatt». 

8.12 Avveining av virkninger 

Etablering av bussvei vil gi betydelig bedre kollektivdekning på Tverlandet. Dette er viktig for å nå mål 

i Bypakke Bodø samt nullvekstmål for personbiltrafikk. I tillegg vil tiltaket bidra til å rydde opp i deler 

av området som i dag har en uoversiktlig trafikksituasjon. Dette gjelder spesielt området mellom 

Tverlandsveien og gamle Tverlandet skole, men til dels også langs deler av strekningen Bjørnhaugen-

Lahaugen. Dette vil sammen med etablering av gjennomgående system med fortau og gang- og 

sykkelvei bidra til at gående og syklende får et bedre og tryggere tilbud enn i dag. 

Etablering av bussvei mellom Oddan og Høgåsen vil ha negativ virkning for noen av de private 

eiendommer langs traseen som blir berørt av tiltaket. Tiltaket vil videre kunne føre til noe mer trafikk 

gjennom boligområder på Tverlandet ved at det tilføres busstrafikk.  

Samlet sett vurderes de positive virkningene av tiltaket som klart større enn de negative. 

 


