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Notat  

2.4.2020 rev. 11.5.2020 

 

Forslag til løsning for kollektivsystemet i Bodø 
 

Notatet vil være grunnlag for videre avklaringer/drøftinger mellom Bodø kommune og 

Nordland fylkeskommune.  

I dette ligger nytt forslag til løsning som også innebærer endringer i forhold til kommunens 

saksfremlegg inkludert ankepunkter og høringssvar til fagrapportens forslag.   

 

 

Markedsorientert tilbudsutvikling 

Målet er markedssuksess, målt i flere passasjerer og økt markedsandel for kollektivtrafikken. 

Utformingen av trafikktilbudet tar utgangspunkt i kundebehovene og betjene etterspørselen 

best mulig. Ved denne rutegjennomgangen er et lagt stor vekt på markedsanalyser, i tråd 

med metoden i Kollektivhåndboka (V123, Statens vegvesen):  

 
 

 

Samme prinsipper ble lagt til grunn for utvikling av nytt busstilbudet i Bodø fra høsten 2012. 

Antall kollektivreiser har siden den gang økt med mer enn 80%. Ved revidert tilbud er det 

vesentlig å ta vare på det som fungerer godt, men foreta justeringer og optimalisering av 

rutetilbudet for å treffe etterspørselen enda bedre.  

 

Nedenfor eksempler på funn fra markedsanalysen, som er benyttet aktivt inn i utviklingen av 

justert kollektivtilbud:  

• Dagens busstilbud dekker 93 % av befolkningen, når man benytter maks. 5 minutters 

gangtid til holdeplassene. Dette omtales som flatedekning. I norsk målestokk er dette 

tallet svært høyt. Det er en iboende økonomisk motsetning mellom høy flatedekning 

og høy frekvens. Ved full markedsdekning vil ressursene være spredt tynt utover, og 

på bekostning av hyppige avganger. Lav flatedekning kan ikke anses å være 

hovedutfordringen i Bodø, samtidig som 100 % markedsdekning ikke er målet. 

• Alle tunge arbeidsplasskonsentrasjoner betjenes med dagens tilbud. I noen områder 

har imidlertid bussen svært lavt markedsgjennomslag f.eks. i Jernbaneveien og langs 

Olav V gt.  

• Universitet og videregående skoler er store og viktige målpunkter for 

kollektivtrafikken, og forutsetter et kollektivtilbud av høy kvalitet. Selv om tilbudet i dag 

prioriterer disse målpunktene, vurderes det stadig å ligge et markedspotensial i å 

styrke tilbudet ytterligere til disse markedene. Studenter og skoleelever er blant de 

mest lojale kundene i kollektivtrafikken.    
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• Passasjerprofiler (beleggskurver) for de fire bybusslinjene 1-4 viser svært ulikt nivå i 

antall passasjer i sum og på delstrekninger. Linje 3 har generelt svake passasjertall 

og der tiltak er påkrevd. Linjene 2 og 4 viser en noe skjevfordelt etterspørsel. Linje 2 

har f.eks. høyt belegg i Bodøsjøen, men mye ledig kapasitet mot Løpsmark og 

Skavdalslia. Linje 1 er en markedssuksess med høyt passasjerbelegg, og bør 

skjermes mot endringer og styrkes etter hvert som etterspørselen tilsier det.     

   

I forbindelse med kollektivplanen ble det lagt vekt på byutviklingsperspektivet; Hvor skal byen 

vokse, hvilken del av veksten kan håndteres innenfor dagens tilbud, og hvordan kan nye 

områder best betjenes med kollektivtrafikk? Hensikten er at rutetilbudet som iverksettes fra 

1.7.2021 skal være skalerbart, og kan styrkes gradvis i tråd med markedsveksten. 

Boligutvikling på Tverlandet, boligutvikling og fortetting på aksen Alstad-City Nord, 

universitetets vekstambisjoner, etablering av Mørkvedlia studentpark og utviklingsplaner for 

Mørkved bydelssenter er håndtert i foreslått rutetilbud 2021. Betjening av prosjekter som 

ligger lenger fram i tid, som ny lufthavn, ny bydel, og boligutvikling på Hunstad sør, ble 

ivaretatt ved å vise løsningsskisser for betjening. Rutetilbudet som iverksettes 2021 er 

skalerbart, som betyr at tilbudet kan utvides til å betjene nye områder fra riktig tidspunkt, uten 

at resten av rutetilbudet må legges om samtidig. Dette er viktig, fordi det tar tid å innarbeide 

transportvaner, og det er uheldig med hyppige endringer i rutetilbudet.  

 

Ramme for justert rutetilbud 2021  

 

Løsningsforslaget vektlegger følgende momenter:  

• Det innføres el-busser basert på endepunktslading på alle bybusslinjer. Dette gir en 

svært høy miljøstandard, lavt støynivå og et vesentlig bidrag til bedre bymiljø. Bodø 

blir den første byen i Norge som elektrifiserer hele bybusstilbudet. Det er beregnet at 

det besparelsene i utslipp tilsvarer utslippet fra mer enn 1.000 dieselbiler.  

• Leddbusser innføres på linje 1, og på utvalgte avganger på andre linjer. Leddbussene 

gir mer kapasitet pr avgang, og representerer en tilbudsstyrking også når frekvensen i 

tilbudet (antall avganger) er uendret.  

 

Tilbudsstyrkingen som foreslås representerer det neste steget i opptrappingen av 

busstilbudet – i tråd med prinsippene i kollektivplanen fra 2010:    

• Tilbudet til Bodøsjøen – Alstad styrkes til avganger hvert 10. minutt for å svare på 

etterspørselen. Ved dette tilbudsnivået vil flertallet av kundene slutte å forholde seg til 

rutetabell, men møte opp på holdeplassene fordi bussen uansett går så ofte (kalles 

«kast rutetabell-effekten»). Økt frekvens i Bodøsjøen er det aller viktigste 

enkelttiltaket ved omleggingen for å oppnå flere passasjerer. Markedet Bodøsjøen er 

tungt, og det foregår betydelig byutvikling gjennom fortetting, og er et kollektivmarked 

der det forsvares å kjøre langt oftere enn dagens kvartersrute.  

 

For å ha ressurser til satsingen i Bodøsjøen-Alstad optimaliseres øvrige nettverk. Spesielt to 

grep muliggjør satsingen i Bodøsjøen-Alstad-Universitetet (i tillegg til økt tilførsel av ressurser 

fra fylkeskommunen):   
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- Tilbudet til Løpsmark (linje 2) kobles sammen med tilbudet til Tverlandet (linje 4). det 

vurderes å ikke være behov for å kjøre Løpsmark så ofte som hvert 10. minutt, og derfor 

endres dagens pendel, linje 2 Bodøsjøen-Løpsmark.   

Linje 2 termineres ved Universitetet og tilbudet til Skavdalslia legges ned (pga. under 2 

passasjerer i snitt pr. avgang). En stor andel av bosatte i Skavdalslia har gangavstand til 

busstilbudet i Kudalsveien, Topdalsveien og Tuirveien, og passasjertallene indikerer at 

mange velger å gå hit for å ta bussen allerede i dag fordi frekvensen er høyere. 

Holdeplassen Mørkvedtråkket reetableres for å redusere gangavstandene fra Skavdalslia 

(holdeplassen ble lagt ned i 2012).  

 

Ruteforslaget gir endringer:  

• 10-minutters rute sentrum – Bodøsjøen – Alstad – Universitetet.  

• 10-minutters rute sentrum – Hunstad – Universitetet – Bjørndalslia med leddbuss.  

• Avganger hvert 5. minutt på strekningen Bodø lufthavn – sentrum – City Nord.  

• Forlengelse fra Høgåsen til Tverlandet skole for å dekke boligområdene bedre.  

• Man opprettholder 15. minutters frekvens til Løpsmark i rushtidene, men ellers tilbys 

30 minutters rute som vurderes å stå godt til behovet.   

• Linje 3 forkortes via Rønvikveien og Hålogalandsgata. Tiltaket gir bedre tilbud til 

markedet Øvre Rønvik-Saltvern, og handler dels å sikre nok ladetid i Stordalen. Det 

er svært få passasjerer som benytter linje 3 i Jernbaneveien og Olav V gt. 

Eksempelvis er antall passasjerer ved holdeplassen Luftfartmuseet 0,03 pr tur, dvs. 

at det kjører ca 30 busser fordi mellom hver gang det er passasjerer som skal på. 

Omleggingen vil ramme kun et fåtall kunder, som har alternative tilbud i nærheten.   

• Linje 3 og linje 4 får fellestrekning Flatvoll – sentrum – Hålogalandsgata, og betjenes 

med 4 avganger pr time, med avganger tilnærmet hvert kvarter. (På sikt ser vi det 

som aktuelt å styrke tilbudet på linjene 3 og 4 til 20-minutters rute på dagtid, noe som 

gir avganger hvert 10. minutt på strekningen Flatvoll – sentrum – City Nord). 

  

Oppsummert gir dette følgende tilbud: 

Linje 1 Bodø lufthavn – sentrum – Bjørndalslia (leddbuss)  10 minutters rute 

Linje 2 Bodø lufthavn – sentrum – Bodøsjøen – Universitetet  10 minutters rute 

Linje 3 Vollen – sentrum – Stordalen     30 minutters rute  

Linje 4 Løpsmark – sentrum - Tverlandet skole    15 minutters rute (rush) 

30 minutters rute (dagtid)  
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Forslag til ny linjestruktur i Bodø fra 1.7.2021. Justeringene i forhold til det opprinnelige forslaget er 

foretatt for å imøtekomme kommunens innspill. 

 

 

Det nye bestillingstilbudet «Hent Meg» er en ny måte å tenke kollektivtrafikk på. Man bestiller 

transport på nett eller telefon og går om bord i en minibuss til avtalt tid. På veien kan bussen 

plukke opp og sette av andre passasjerer. Man betaler vanlig busspris. Tilbudet ivaretar 

transport for eldre og personer med funksjonsnedsettelse på en bedre måte enn tradisjonell 

kollektivtrafikk gjør. HentMeg-bussen kjører i Rønvik og Bodø sentrum til erstatning for 

tidligere linje 9, og er foreløpig et prøveprosjekt. Dersom erfaringene er positive, kan 

bestillingstilbudet utvides til å gjelde andre områder og kundegrupper.   

 

Et viktig prinsipp ved innføring av el-buss i Bodø er å gi mulighet for lading på begge 

endepunkter av linjene. Bussene får riktignok batterikapasitet som ikke gjør det nødvendig å 

lade før hver avgang, noe som er nyttig ved forsinkelse eller gir økt robusthet f.eks. hvis en 

ladestasjon er midlertidig ute av drift. Når det gjelder endepunktlading av el-bussene baserer 

løsningen seg på følgende: 

 

Linje 1: Endeholdeplasser ved Bjørndalslia og Bodø lufthavn.  

Linje 2: Endeholdeplasser ved ny snuplass ved Universitetet (Kudalsveien/Myrullveien) og 

Bodø lufthavn  

Linje 3: Vender ved Vollen og benytter endeholdeplass ved Stordalen. Pga. kort linjelengde 

vurderes det å være tilstrekkelig at bussene kun lader i Stordalen.  
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Linje 4: Endeholdeplass ved ny snu-/holdeplass ved Tverlandet skole og Løpsmark.  

 

Nærmere om løsningen på Mørkved 

Viktige målpunkter for kollektivtrafikken i dette området er:  

 Nord universitet  

 Mørkved bydelssenter 

 Bodin videregående skole.  

 Mørkvedlia studentpark 

 

I dag kjører både linje 1 og 2 Kudalsveien mellom Bodin vgs. og Høgliveien. Det er Ikke 

forsvarlig med økt busstrafikk i Kudalsveien pga. gatebredde, siktforhold og lokaltrafikk. Når 

nytt anbud starter 1.7.2021 settes det inn leddbusser på linje 1 hvert 10. minutt i hver retning. 

Samtidig er det planlagt 10 minutters rute også på linje 2. Det er ikke tilrådelig å legge opp til 

et system hvor begge linjene kjører denne traséen, spesielt siden leddbusser vanskeliggjør 

rygging som vil være nødvendig i gitte situasjoner. For å løse denne floken må linje 1 flyttes 

ned på Mørkvedveien og betjene Universitetet fra østsiden og fortsette videre til Bjørndalslia. 

 

 
Kartet viser foreslått løsning på Mørkved der linje 1 legges til Mørkvedveien og Høgliveien, videre til 

Bjørndalslia, mens linje 2 terminerer ved universitet.  

 

 

Linje 1 

Ved fortsette å kjøre linje 1 til Bjørndalslia opprettholdes tilbudet slik det er i dag med ett 

unntak. Løsningen innebærer at Universitetet blir betjent fra Høgliveien. Det bør det derfor 

etableres stopp i Høgliveien vis á vis Handelshøgskolen. ÅDT tall (årsdøgntrafikk) tilsier at 

kantstopp er riktig løsning. Linjevalget innebærer minimum 1-2 minutter kortere kjøretid 

mellom Bjørndalslia/Universitetet og sentrum. Dette forsvarer at alle avgangene på linje 1 
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opprettholdes kjørt til Bjørndalslia. I forhold til opprinnelig forslag innebærer dette 

tilbudsstyrking til svært mange kunder fra i Mørkvedlia og Bjørndalslia.  

 

Det må også etableres holdeplasser i Mørkvedveien ved Bodin vgs. (Studentparken). 

Finansiering av disse er sikret gjennom omprioriteringer av midler i Bypakke Bodø. 

 

Linje 2 

Det etableres snuplass ved Universitetet i Kudalsveien. Stekningen Universitet – Skavdalslia 

legges ned. Spart produksjon som følge av dette benyttes til å øke frekvens til linje 2 fra 15 

minutter i dag til 10 minutters rute. Store boligutbyggingsprosjekter i Bodøsjøen vil kreve økt 

frekvens på kollektivtilbudet. I tillegg reetableres holdeplassløsning i Mørkvedtråkket, som gir 

kortere gangavstand mellom Skavdalslia og nærmeste bussholdeplass. 

 

Det legges dermed opp til en løsning som gir et styrket totaltilbud for Mørkvedområdet. Ved å 

legge opp til en løsning hvor både linje 1 og 2 har ende/ – og ladeholdeplass på Bodø 

lufthavn innebærer dette at linje 2 også får ladestasjonen her. I tillegg vil 

optimalisering/takting av linjene gi 5 minutters frekvens på den delen av kollektiv traséen 

hvor linjene har fellessterkning (Bodø lufthavn – City Nord). Reisende med linje 2 til Bodø 

lufthavn slipper også å bytte buss.  

 

Erfaringene fra bestillingstilbudet «Hent Meg» i Rønvik og sentrum er foreløpig begrenset, 

men så langt positive. Det er uttalt at pilotprosjektet kan bli utvidet til å gjelde andre områder 

og kundegrupper på sikt. Ved eksempelvis etablering av denne løsningen i bydel Mørkved, 

er Skavdalslia og Høglia markeder som bør være aktuelle for etablering av bestillingsrute 

som et mulig avbøtende tiltak.  

 

Nærmere om snuplass Kudalsveien (Universitet) 

Slik forslaget nå ligger er det viktig å presisere at snuplassen i Kudalsveien er kritisk for 

gjennomføringen av ruteplanen.. Løsningen spiller en nøkkelrolle for å få lagt til rette for 

forslaget slik det nå foreligger, eller slik det var planlagt i høringsforslaget. Det er gjort flere 

vurderinger av ulike vendemuligheter i dette området fra fylkeskommunens side og det er 

ikke funnet at det ikke foreligger andre alternativer. Å videreføre Skavdalslia som snuplass vil 

gi økt produksjon og vognbehov som setter tilbudsforbedringene i Bodøsjøen og gjennom 

sentrum i spill.    
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Bildet viser aktuelt område samt bussholdeholdeplasser ved Nord Universitet.  

 

Aktuelt område for snuplass er tidligere spilt inn til kommunen med forslag til 

holdeplassløsning med lading. En løsning med at linje 2 snur og lader på området. Det vil 

likevel være areal tilgjengelig slik at noe av dagens parkeringsareal beholdes. Noe lik 

løsningen som kommunen har anlagt i Stordalen, bare i langt mindre målestokk.  

 

 
Bildet viser kombinert snuplass for buss og parkeringsplass i Stordalen 

 

 

Reetablering av holdeplass Mørkvedtråkket 

Reetablering av holdeplass er ikke kritisk for å gjennomføre ny ruteplan. Holdeplassen er 

snarere et tiltak for å kompensere for redusert tilbud i Skavdalslia og gi korteste gangavstand 

for dette markedet. Ulempen er at dette er noe motstridende til strategi om optimal 

holdeplasstruktur som balanserer hensynet til gangavstand og reisetid for kollektivreisende. 

Bodø har etterlevd denne strategien og oppnådd en gjennomsnittlig avstand og 

reisehastighet som er bedre enn de fleste byområdene i landet.  
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Illustrasjon: Reetablere holdeplass Mørkvedtråkket for å korte inn gangavstand Skavdalslia 

 

Holdeplass Mørkved 

Omleggingen av linje 1 fra Kudalsveien til Høgilveien og Mørkvedveien utløser et behov for å 

vurdere plassering av holdeplass som kan betjene målpunktene Universitetet, Mørkved 

bydelssenter og boligområdene i Hokkåsterassen og Høglia på en hensiktsmessig måte. 

Plasseringen kan være dagens, i Høgliveien eller en kombinasjon. Hensynet til reisende i 

Høglia (som får lengre avstand til busstilbudet), nærhet til det tunge markedet på 

Universitetet, og optimal holdeplasstruktur må vurderes nærmere mot hverandre. Etablering 

av kantstopp i Høgliveien er vurdert og funnet gjennomførbart trafikkteknisk. Det pågår en 

kommunal plan for Mørkved bydelssenter som kan bidra til å belyse muligheter for plassering 

av holdeplass med tilhørende gangforbindelser. Etablering av holdeplass er ikke kritisk for 

oppstarten av tilbudet, men vil bedre rammebetingelsene for et attraktivt kollektivtilbud på 

Mørkved og Universitetet.  

 

 
Illustrasjon: Forslag til etablering av holdeplass i Høgliveien. NB: Linjestrukturen er basert på tidligere 

planer og linjeføringen er ikke oppdatert. Se tidligere skisser for oppdatert linjestruktur.  
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Nærmere om forkorting av linje 3  

 

Linje 3 er den svakeste av dagens bybusslinjer målt i antall passasjerer. Det er behov for å 

foreta justeringer på denne, for å gjøre linjen mer attraktiv og relevant å benytte for flere, 

samtidig som det ikke er hensiktsmessig å bruke mer ressurser. Driftsøkonomisk er det 

ønskelig at linje 3 kan kjøres innenfor en rundetid på nærmere 50 minutter  som betyr at en 

buss alene kan gi timesrute, to busser gi halvtimesrute (som i dag) og tre busser kan gi 20-

minutters rute (mulig framtidig tilbud). Ruten er helt på marginen innenfor en time i dag, og 

den er utsatt for forsinkelser. Med elektrisk drift er det anslått et behov for planlagt opphold 

på 7 minutter for å ta høyde for forsinkelse, posisjonering, lading og av- og påstigning. Linjen 

kan tilbys med kostnadseffektiv drift med 2 busser gitt en forkorting av dagnes trase. Dette er 

funnet mulig uten at dette gir vesentlige negative konsekvenser for reisende.  

 

Optimalisering ut fra markedsbehovene, samt behovet for innlagt lading ved endeholdeplass, 

er utløsende for å foreslå endringer. Linje 3 kjøres heretter Rønvikveien og Hålogalandsgata, 

til erstatning for Jernbaneveien og Olav V gt. Det er svært få passasjerer i havna og langs 

Olav Vs gt, og det er derfor kun et fåtall kunder som rammes negativt basert på 

passasjertallene, og de som rammes har alternativer. Tiltaket gir:  

a) kortere reisetid for det store flertallet av kundene,  

b) bedre markedsdekning av Øvre Rønvik-Saltvern,  

c) dobbel frekvens på delstrekningen som deles med linje 4 fra Flatvoll via sentrum 

og i Hålogalandsgata, som blir en viktigere akse, og  

d) det sikres tid til lading på endeholdeplassen i Stordalen.  

 

Ved å legge opp til takting mellom linjene 3 og 4 på fellesstrekningen, sikres et høyfrekvent 

tilbud til store deler av Rønvik. Strekningen Flatvoll – sentrum – Hålogalandsgata blir en 

enda tyngre kollektivakse, og betjenes med 4 avganger i timen, med avganger tilnærmet 

hvert kvarter. På sikt kan det være aktuelt å styrke linjene til å kjøre hvert 20. minutt, som vil 

gi avganger hvert 10. minutt på fellesstrekningen Flatvoll – sentrum – City Nord. Dette er 

utviklingsperspektivet for å svare på at etterspørselen øker i tråd med forventet effekt av 

omleggingen.  

 

Linje 4 Tverlandet skole 

 

Markedsdekningen økes med å forlenge linje 4 fra dagens snuplass på Høgåsen til 

Tverlandet skole gjennom etablering av ny veg mellom dagens snuplass og Tverlandsveien, 

samt etablering av snuplass på Tverlandet skole. Dette er mulig innenfor kjøretiden til linjen 

uten at dette utløser flere busser i driften.  


