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Holdeplassutforming i 
Dronningens gate

Bjørnar Klausen, Ståle Andersen, møte 17.2.2021



Bakgrunn 

• Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt av bystyret 19.9.2018, PS 18/159. 

• Det har blitt jobbet med løsninger i Dronningens gate, der sykkel og kollektivtrafikk skal 

fungere godt sammen. En strekning i Dronningens gate vil forbli stengt for 

gjennomgangstrafikk med bil. 

• Torget trekkes fram som et viktig målpunkt, for sykkel og kollektivtrafikk. 

• Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032 legger til grunn høy, jevn frekvens på bylinjene, og at 

det skal kjøres helelektrisk og støysvakt, med en kombinasjon av leddbusser og normalbuss. 

Det legges samtidig opp til at regionbussene kjøres i pendel mot Bodø lufthavn og flyttes til 

Dronningens gate (til erstatning for Sentrumsterminalen).  

• Det planlegges utlyst reguleringsplan for oppgradering av Dronningens gate. Det må landes 

en løsning som kombinerer hensynene til ulike trafikkslagene, noe som er bakgrunnen for 

møtet mellom kommunen og fylkeskommunen 17.2.2021. 



Utvikling av rutetilbudet 2021-2032 

• Pendellinjer med minst mulig reguleringstid 
i knutepunktet (Dronningens gate). 
Reduserer arealbehov. 

• Bybuss og regionbuss spiller godt sammen 
i knutepunktene. Dronningens gate 
fungerer også som omstigningspunkt 
mellom buss og båt.  

• Tilbudsnivå i nytt anbud: 10 minutters 
avganger på linjene 1-2. Lavere frekvens 
på linjene 3-4, på sikt 20-minutters rute på 
hver gren. 

• Vestgående holdeplasser i Dronningens 
gate har en viktig funksjon for 
bybussnettet, slik linjekartet er lagt. 

• Tilpasset frekvens på regionlinjene, maks 
timesrute. Samtidighet mellom regionlinjer 
kan ikke helt unngås pga. skolestart/slutt. 

Kilde: Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032



Holdeplasskapasitet

Avhengig av to forhold:

1. Antall avganger og graden av samtidighet

2. Oppholdstiden for bussene 

1) Grad av samtidighet kan påvirkes med:

- Linjestruktur med færrest mulig linjer 

- Ruteplanlegging: Takting linjene i mellom

2) Oppholdstiden kan påvirkes med (bl.a.):

- Åpen billettering, av/på alle dører

- Antall dører og bredde på dører for god flyt inn og ut av bussen

- Lavest mulig innstegshøyde på holdeplass og i bussen (lavgulv)

- Kantstopp med rask inn- og utkjøring

60 sekunder oppholdstid

Holdeplass med 1 oppstillingsplass 5 – 40 busser / t

Holdeplass med 2 oppstillingsplasser 30 – 65 busser /t

Holdeplass med 3 oppstillingsplasser 60 – 90 busser / t

Teoretisk beregning av holdeplasskapasitet ved 

10 % sannsynlighet for at holdeplassen er 

opptatt av annen buss (avvisning). Tabellen gir 

en indikasjon på hvilke grenser som gjelder

for holdeplasskapasiteter der det er kritisk å 

måtte vente ved innkjøring til holdeplass. 

Kilde: Kollektivhåndboka SVV V123



Egenskaper ved bussene

Bybuss

Utformet for rask av- og ombordstigning:

- 3 doble dører

- Lavgulv

- Rullestolrampe dør 2

Regionbuss

Utformet for komfort og bagasje/gods:

- Bakdør bakerst for å kunne håndtere 

bagasje/gods fra høyre side av bussen (1)

- Rullestolheis (2)

- Fjernstyrte bagasjeluker høyre side (3)

(1)

(2)

(3)



Egenskaper ved ny ruteplan høsten 2021

Bybuss

• Linje 1 og 2: 6 avganger pr time hver 

retning i rush, i taktet samspill, gir 

avgang hvert 5. minutt i hver retning. 

• Linje 3: 2 avganger pr time, linje 4: 4 

avganger pr time, forsøkes taktet 

innbyrdes og mot 1-2.  

• Men: kombinasjonen av 5-minutters 

rute (sum 1-2), kvartersrute (4) og 

halvtimesrute (3) gir noe samtidighet. 

• 18 avg/time i hver retning + enkelte 

innsatsbusser som tilkommer.

• Bør også ta høyde for at det kan være 

nødvendig å tilby økt kapasitet (økt 

frekvens) i perioden mot 2030. 

Regionlinjer:
Retn Linje avg/dag

1 100 8

2 100 8

1 200 4

2 200 4

1 300 5

2 300 5

1 400 6

2 400 5

Noen tilfeller av samtidighet fra Dronningens gate: 

3 avganger innenfor samme 10 minutt intervall ca 

15:00. Mulig å spre noe vha. ruteplanlegging. 



Holdeplasser i sentrum, behov og funksjonskrav

Bybuss:

- Kort oppholdstid 

- Lite/ingen bagasjehåndtering  

- Middels-høy frekvens (20 busser / time)

- Behov for dobbel holdeplasslende for bybuss.  

- Holdeplasslengde bør tilpasses leddbuss: 

20m*2+2m = 42 meter 

- Forbikjøringsmulighet

- Samme plattformbehov i begge retninger.

Regionbuss:

- Lengre oppholdstid enn bybuss  

- Oftest færre passasjerer enn bybuss 

- Noe bagasjehåndtering 

- Lav frekvens (1-2 busser/time i snitt)

- 1 oppstillingsplass i hver retning: 15m 

boggibuss+2 m. 

- Forbikjøringsmulighet

- Tilsvarende plattformbehov i begge 

retninger



Forslag til regulering

• Det er mye bra ved denne løsningen: 
– Har hensyntatt forbikjøringsmuligheter for buss

– Kantstopp, effektivt og lett å komme inntil, UU. 

– Nokså kompakt løsning, i sentrum. 

• Men problemer som bør løses:  
– Gangavstander ved bytte bybuss-bybuss 

(knutepunkt). 

– For sterk retningsskjevhet i tildelt 
holdeplasskapasitet øst/vest. 

– Svak markedsdekning sentrum nord/Torget.

– Oppnår ikke UU på den aller viktigste 
holdeplassen i nettverket, pga. utkjøring 
bakgård og sporing (får ikke bakdør inntil).  



Holdeplassbehov – funksjonsbeskrivelse  

Holdeplasser bybuss:

• Må dimensjoneres for 20+ avganger/time og noe samtidighet 

• Korte holdeplassopphold, ca 60 sekunder 

Vestgående holdeplass: 

• Påstigninger mot Bodø lufthavn, Stordalen, Tverlandet 

• Betydelig antall avstigninger, men forbundet med kortere tidsbruk. 

Østgående holdeplass: 

• Påstigninger mot Bjørndalslia-Mørkved, Universitetet, Bodøsjøen, 
City nord, Vollen, Løpsmark. 

• Noe avstigninger, men betydelig færre enn i andre retningen.    

• Holdeplasser lokalisert best mulig ut fra markedsdekning. 

• Separate holdeplasser for by- og regionbusser med gode forbikjøringsmuligheter.  

• Oversiktlig knutepunkt med korte gangavstander for bytter bybuss-bybuss. 

• UU, i praksis må holdeplasser i samme retning være lokalisert i ulike kvartaler. 

Holdeplasser regionbuss:

• Dimensjoneres < 5 avganger/time 

• Holdeplasstider maks 3 minutter. 

Vestgående holdeplass: 

• Påstigninger mot Fauske, Meløy, Beiarn, Kjerringøy. 

• Ta høyde for noe bagasjehåndtering. 

• Noen ytterst få avstigninger (fra Bodø løfthavn)

Østgående holdeplass: 

• Kun avstigninger, men bagasjehåndtering. 



Trukket noe tilbake fra 

krysset pga. utkjøring 

fra bakgård, og krav 

om UU holdeplass. 

Ikke behov, og «klønete» 

plassering pga. UU på 

holdeplassen foran. 

Bybusser mot Bodø 

lufthavn, Tverlandet, 

Stordalen 

En mulig løsning som trolig innfrir 

funksjonskrav  



Anbefaler å utvide strekningen med bilrestriksjoner 





Behov for supplerende analyse 

Sporingskurver 

For vestgående buss i Dronningens 
gate mot Havnegata

- Gitt østgående holdeplass i kvartalet 
mellom Havnegata og Torvgata. 

To alternativer: 

1. Holdeplass starter ved hjørnet av
blomsterbutikken. 

2. Holdeplassen kan trekkes fram til 
stopplinje t.v. Denne er 5 meter fra 
fotgjengerovergangen. 

Forsøkes levert innen 

mandag 22/2 kl 12. 


