Forprosjekt

SYKKELRUTE I
DRONNINGENS GATE

Fase 1

Kartlegging og vurderinger
av eksisterende forhold

Intro

Moloveien

Bakgrunn
Kommunedelplan for sykkel 2018-2025 utpeker
Dronningens gate som en sentral fartsåre i
det fremtidige sykkelnettverket i Bodø. På
bakgrunn av dette har Bodø kommune bestilt
et forprosjekt som senere skal gi grunnlag for
detaljprosjektering av gata.

Bussholdeplass
Rådhuset

Anna Benoni Parken

Hovedutfordringene i prosjetet er overgang
mellom Dronningens gate og Snippen, samt
konflikt mellom sykkel og kollektivtrafikk.
Målsetninger i prosjektet er at det skal
være:
• flere som sykler
• trygt og enkelt å sykle
• god fremkommelighet hele året
• begrenset konflikt mellom sykkel og kollektiv
• sykkel prioritert foran bil med tilpasset
fartsgrense
• naturlig overgang mellom Snippen og
Dronningens gate

Dronningens gate

Om Dronningens gate
Dronningens gate ligger sentralt i Bodø sentrum,
med trafikknutepunktet Snippen i øst og
Moloveien i vest. Øvre del av gaten er et langt
rett strekke med lav boligbebyggelse. Gaten
er en del av et større nettverk boliggater med
kvartalsstruktur. For mange fungerer gaten som
gjennomfartsåre til sentrum. For andre inngår
gaten i nærmiljøet.

Snippen

Nedre del av gata ligger i sentrum. Her krummer
gata svakt mot sørvest. Langs gata ligger ca. fire
etasjers næringsbebyggelse med stedvis aktive
fasader. Kvartalet mellom Torvgata og Professor
Schyttes gate er kollektivgate i dag.
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Delstrekninger

S
SA

C - fra Torvgata til Hålogalandsgata

B - fra Bankgata til Torvgata

A - fra Snippen til Bankgata

Tverrprofil: 15-17 m

Tverrprofil: 15,5-16,6 m

Tverrprofil: 12,5-14 m

Delstrekningen har bymessig utforming med brede
opparbeidede fortau. Det er toveis buss i delstrekningen.
Øverste kvartal har holdeplass for buss med møblering
og gatetrær. Dette gir en stram gateutforming. De to
siste kvartalene mangler trær og møblering, og oppleves
dermed noe mer utflytende.

Del B har brede opparbeidede fortau og gatetrær.
Bussen kjører inn fra Bankgata og Rådhusgata, og ut
fra Havnegata. Bussen fører til at mange gående bruker
delstrekningen.

Del A er i hovedsak en boliggate med todsidig fortau.
Gaten oppleves rolig på grunn av hager, gateparkering og
gatetrær.

Nyere fasader har få innganger og oppleves mindre aktiv.
Mellom Hålogalandsgata og Rådhusgata antas det å være
tungtrafikkandel på 25%.

Delstrekningen grenser til Torvgata som er et
sykkelknutepunkt.
Området er i utvikling, med ny boligblokk som oppføres i
kvartal ved Bankgata.
Det er stort sett næringsvirksomhet og aktive fasader i
bygningene på gateplan.

Delstrekningen har mange utkjøringer fra private boliger, og
flere kryssende tverrgater som er enveiskjørte.
Snippen ligger i øst, og er et sentralt trafikknutepunkt. Her
kan det oppleves utflytende og utrygt. Øverste kvartal i
Dronningens gate er regulert til enveiskjøring fra Snippen.
Dette skyldes den korte avstanden mellom rundkjøring og
Dronningens gate.
I vest ligger Anna Benoniparken på begge sider av gaten.
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Gående og syklende

Vikeplikt for Bankgata
Enveiskjørt

Kryssende prioritert
sykkelrute

Opphøyd
gangfelt
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Tillatt kjøreretning
Attraktive koblinger for sykkel
Prioritert sykkelrute
Sykkelrute
Tilrettelagt for gående

SYKLENDE
Sykkeltrafikken i Dronningens gate foregår både på fortau
og i veibanen. Mange av tverrgatene har enveigsregulering,
noe som i prinsippet gjør det ulovlig å sykle her på tvers av
kjøreretningen.

GÅENDE
Dronningens gate har mange gående i del B og C. Dette
skyldes at strekningene ligger i sentrumskjernen, og at
bussholdeplassene er plassert i gaten. Strekningene har tosidig
fortau med belegg i henhold til kommunalteknisk norm.

Det er mange potensielle forbindelseslinjer som ligger i
tverrgatene til Dronningens gate. Analysen viser at noen
koblinger utmerker seg. I øst utpeker Nøstgata og Biskop Kroghs
gate seg som ruter til sykehuset og boligområdene i nærheten.

Delstrekning A har tosidig asfaltert fortau. Fortauet på nordsiden
er bredest og har best solfohold. Noen av tverrgatene mangler
fortau, men på grunn av lav trafikk kan disse benyttes i praksis.
Det er kun Biskop Kroghs gate som har overgangsfelt i del A.

Bankgata har to av kommuneplanens sykkelruter i hver ende, og
her vil nok en del syklister svinge av til venstre og høyre. Videre
er det Torvgata som blir neste viktige kryss, denne er vedtatt
prioritert sykkelrute. Det er sannsynlig at både Prof. Schyttes
gate og Sandgata vil få noe sykkeltrafikk siden de leder inn i
sentrum, og strekker seg sørover inn i boligområdene. I enden
av Dronningens gate ligger Hålogalandsgata som er vedtatt
prioritert sykkelrute, og blir en viktig kobling.

Ingen av veikryssene på strekningen er lysregulert. Bankgata
er forkjørsregulert, noe som medfører at syklister i Dronningens
gate må vike for kryssende biler. Dette med mindre syklistene
triller syklene over fotgjengerfeltet. Bankgata er trafikkert gate
med ÅDT på 6343 i 2013.
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I krysset mellom Dronningens gate og Torvgata reduseres
trafikkhastigheten ved hjelp av opphøyd gangfelt.
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Alle busslinjer utenom nr. 3 følger Kongens gate inn mot sentrum. Lyskrysset i Bankgata
er programmert til å slippe bussen fram, og sikrer god fremkommelighet. Deretter svinger
bussene via Rådhusgata inn i Dronningens gate. Linje 3 svinger inn Dronningens gate via
Bankgata. Når bussene skal i motsatt retning tar de av fra Dronningens gate i Havnegata.
Dette tilsier at strekningen mellom Havnegate og Bankgata kun har enveis busstrafikk,
mens strekningen mellom Havnegata og Hålogalandsgata har toveis busstrafikk.

Buss
Midlertidig busstrase
Kjøreretning

Bodø sentrum bussholdeplass ligger mellom Torvgata og Professor Schyttes gate.
Holdeplassen er hovedbusstopp i sentrum og genererer mange gående. Strekket er en
kollektivgate stengt for gjennomkjøring.

Bussholdeplass
Midlertidig bussholdeplass

Regionbussene går i dag fra Hurtigrutekaia, men er vurdert flyttet til Dronningens gate.
Ny aktuell holdeplass er mellom Professor Schyttes gate og Sandgata.

Lyskryss

På grunn av utbygging følger bussen en annen midlertidig trasé, se stiplet linje. Da går
samtlige lokale busslinjer gjennom holdeplassen ved Rådhuspsrken.
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Dronningens gate har ca 45 kantparkeringer. De fleste ligger i delstrekning A (ca. 40 stk.).
Del A har i tillegg 27 private avkjørsler til eiendom. Den totale mengden parkerte biler,
både på offentlig og privat grunn, medfører at delstrekning A kan oppleves uforutsigbar
for syklister. Dette særlig på grunn av siktmangel i kombinasjon med utkjøringer over
fortau.

Parkering
Gateparkering

Innkjøring - Nedsenket kantstein Delstrekning B har kun 5 parkeringsplasser, og preges heller av biler i bevegelse. Det er
tilsynelatende en plass for varelevering i gaten, men de fleste vareleveringer løses via
sidegater med adkomst til bakgårdene.
Varelevering
Delstrekning C har ingen gateparkering, med unntak av midlertidig parkerte busser i
busskvartalet. All varelevering kan trolig løses via sidegater.
Med planlagt utbygging i gaten øker mengden bolig, næring og hotell. Prosjektet må ta
hensyn til nye behov for innkjøring til parkering og varelevering, og vil undersøke om
dette kan skje via sidegater.
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Målpunkt og grønnstruktur
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Jernbane

Gatetrær finnes i hovedsak på midten av Dronningens gate, og kan videreføres ut mot
sidene for å fullføre grøntdraget i gaten. Viktige grønne forbindelser er Torvgata, AnnaBenoni parken og Rensåsparken, som alle befinner seg i nærheten av Dronningens gate.
I hver ende av gata finner man også viktige grøntområder, som Marka i øst, og Breivika i
vest.

Målpunkt
Aktive fasader
Bykjernen
Grønnstruktur
og gatetrær

Bodø VGS
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Bykjernen har aktive fasader og mange innganger. Dette, i tillegg til mange trafikanter, vil
medføre et behov for et roligere sykkeltempo og flere sykkelparkeringer.
Det er to pågående utbyggingsprosjekter i gaten. Det ferdigstilles boligkvartal på hjørne
ved Bankgata, og mellom Hålogalandsgata og Sandgata er et høyhus under bygging. Mer
bolig, næring og kontor vil føre til økt trafikk i delstrekning B og C.

Bankgata ungdomsskole

Snippen
KRYSSING

Overgangsfelt med nedsenket kantstein

• Hvordan ivareta sikkerhet, og lede syklister mot Dronningens
gate? I dag er det ikke egne sykkelløsninger i form av sykkelfelt eller
sykkeltraseer langs noen av veiene som leder inn mot Snippen. Det
gjør at syklisten enten må blande seg med fotgjengeren på fortau/
gang- og sykkelvei, eller med bilisten i kjørebanen.
• Manglende tilrettelegging for syklisten gjør normalt at flere av de som
ville ha syklet på en tilrettelagt løsning i stedet velger å blande seg
med fotgjengere, mens syklistene som kan kategoriseres som rene
transportsyklister vil sykle sammen med bilene i kjørefeltene.
• Når syklistene er så spredt i trafikkbildet som de er på vei inn mot
Snippen ligger det en ekstra utfordring i å få samlet dem, lede de inn i
Dronningens gate, og videre ned mot sentrum.
• De viktigste traseene vi må fange opp er syklister langs Rønvikveien og
syklister langs Rv80 fra øst.

• Hvordan gjøre
Dronningens gate til et
naturlig veivalg? De som
sykler i felt tilrettelagt for
fotgjengere nærmer seg
Parkveien-krysset langs
fortau. Syklistene ledes mot
etablert kryssingsområde
merket med fotgjengerfelt
og har nedsenket kantstein.
• På grunn av plassering og
retning på overgangsfeltet
velger mange syklister å
følge Sjøgata videre mot
sentrum.
• Ved å anlegge en mer
direkte kryssing mot
Dronningens gate, og lede
syklistene tydelig inn mot
krysset, kan man få flere til
å velge Dronningens gate.
9

eien
slettv
Rein

Registrering på stedet viser at Dronningens
gate mates av syklende fra Reinslettveien og RV
80. Det er mange fra RV 80 som velger Sjøgata
fremfor Dronningens gate. Mange syklister fra
Reinslettveien skulle inn Parkveien.

Gatesnittet - del A
GATESNITT 12,9 m
FORTAU 2,1 M

GATESNITT 12,5 m
FORTAU 3,8 M

VEIBANE 7,0 m

FORTAU 2,3M

FORTAU 3,2M

VEIBANE 7,0 m

2 m parkering | 5m enveiskjørt felt

2m parkering | 2,5m + 2,5m kjørefelt

• Hvordan løse toveis sykkelfelt i enveiskjørt gate? Første kvartal i
enveiskjørt gate mot vest. Det er mulig å tillate sykling mot enveiskjørt
gate, en løsning som er benyttet flere steder i landet. Man kan
forsterke synligheten av et slikt felt med fargebruk. Skilt regulerer
lovligheten av løsningen.
• Parkering i enveiskjørt gate Veibanen i dette kvartalet er 7
meter. Skal det merkes sykkelfelt (1,5m) imot kjøreretningen, som
i utgangspunktet er å anbefale for å legitimere løsningen, er det 5,5
meter igjen til kjørefelt. Da er det knapt med plass til parkeringen uten
å flytte på kantsteinslinja. Merker vi sykkelfelt i begge retninger, som er
den beste løsningen for syklistene, må parkeringen bort.

• Toveiskjøring I delstrekning A er kvartalene mellom Rønvikgata og
Bankgata toveiskjørt. Fortauet er ca 2,3 meter på sørsiden, og 3,2 meter
på nordsiden. Veibanen har ensidig kantparkering hele strekket, utenom
langs Østre skolepark.
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Boligområdet

#Bankgata

SYKLING PÅ FORTAU

Hvor syklisten plasserer seg selv i gatebildet
henger sammen med ferdighetsnivå og
trygghetsfølelse.

SYKLING I GATEN

KONFLIKT UTKJØRING

PARKERING

Selv i en rolig boliggate kan det oppstå
konflikt og farlige situasjoner om man
sykler på fortau. Konflink kan oppstå
med gående, samt biler som kjører inn
og ut av private oppkjørsler

Sikthindring som
skaper dårlig
sammenheng mellom
parkene som ligger på
hver side av gaten

Plasserer syklisten seg i gaten og følger
trafikkreglene unngår vedkommende
konflikter med gående og andre kjøretøy.
Det kan oppstå fare i forbindelse med
åpning av dører, og parkerte biler som
hinder sikt inn mot kryss.

BUSS

Linje 3 svinger inn i
Dronningens gate fra
Bankgata

VIKEPLIKT

Her må syklistene
vente på bilene,
da det er
forkjørsregulert i
Bankgata

VENSTRESVING
Potensiell tilrettelegging for
venstresving for syklister

• Kan man sikre god fremkommelighet for sykkel og ivareta
gateparkering? Mange som bor i området er avhengig av bil, og man
kan vurdere å videreføre noe gateparkering. For å samtidig ivareta
syklistens fremkommelighet vil fjerning av gateparkering ved kryss og
forbi private oppkjørsler være naturlig. Dette understøttes av at gaten
er regulert til hovedsykkelgate, der sykkel skal prioriteres.

• Hvordan tilrettelegge for sikker krysning av Bankgata? 			
Krysset i Bankgata er et viktig krysningspunkt i byen og en utfordring
trafikalt sett.
• En mulig løsning som kan vurderes er å løfte opp kryssarealet slik at
bilistene opplever at kryssingen foregår på de gåendes premisser. Ved å
løfte opp krysset vil bilistene møtes av en hump som må passeres på vei
ut av krysset. Dette gir bilisten følelsen av å være på et område for myke
trafikanter. Skal dette fungere må krysset ha nok fotgjengere til at det
oppfattes som et vrimleområde. Man må se nærmere på hvordan krysset
eventuelt skal reguleres og hvordan dette harmoniserer mot nærliggende
lyskryss.
• I dette punktet kan det være naturlig å vurdere et systemskift for
syklende, siden det vil bli en stor utfordring å få til et sammenhengende
system når gata går fra rolig boliggate til bygate.

• Hvordan løse toveis sykkelfelt
i enveiskjørt gate? Deler
av Dronningens gate er i dag
enveiskjørt mot vest. Om en
ønsker en løsning hvor det er
lov å sykle mot enveiskjørt gate
er dette allerede prøvd ut og
benyttet flere steder. En kan
vurdere å forsterke synligheten av
et slikt felt med fargebruk. Skilt
regulerer lovligheten av dette.

11

Gatesnittet - del B

Gatesnittet - del C

GATESNITT 16,5 m

GATESNITT 17 m

VEIBANE 9,0 m

FORTAU 3,3M

FORTAU 4,2M

3,5m + 3,5m kjørefelt | 2m parkering

VEIBANE 7,0 m

FORTAU 5,5 M

FORTAU 4,5 M

3,5m + 3,5m kjørefelt

• Varierende kantsteinslinje Kantsteinslinjen gjør et hopp på den
nordlige siden av delstrekning C.
• Øverste kvartal fortau 5,5m, og veibredde 7m
• De to siste kvartalene fortau 3,5m, og veibredde 9m
• 4,5 er gjevn bredde på nordlig fortau
• Strekket har gatetrær
• Ingen kantparkring.

• Toveiskjøring Bredden på gatesnittet varierer noe i delstrekning B,
men er i gjennomsnitt 16,5 meter. Del B har 3 kvartaler, og kun det
midterste har gateparkering. Kjørebredden ligger på 9 meter i de to
andre kvartalene også, selv om de ikke har kantparkering.

Snippen

ta
Storga

Rønvikg
ata

a
Nøstgat

neg

ata

ta
ga

e
gat
es
ytt
Sch

nd
Sa

ta
ga

12

ta
usga

Hav

f.
Pro

a
at

S
SA

e
gat
ens

gata
Torv

g
Kon

sg

Lokaliseringsfigur

en
rm
Sto

dsgata
Urtegår

et
hus

Rådh

Råd

gata
Bank

Gla

ark
skolep

gate
Kroghs
Biskop

Østre

t
us e
ssh

d
lan
ga
lo
Hå

ata

e
gat

ta
Storga

. gate

ata

a
Nøstgat

dsgata
Urtegår

neg

e ns

s
Prin

a
gat
Sjø

ta
usga

Hav

nd
Sa

e
gat
es
ytt
Sch

a
at

f.
Pro

sg

S
SA

e
gat
ens

gata
Torv

d
lan
ga
lo
Hå

g
Kon

gate
Kroghs
Biskop

et
hus

Rådh

Råd

gata
Bank

Gla

k
olepar
stre sk

Rønvikg

. gate
Ø

t
us e
ssh

en
rm
Sto

sk
Torden

sk
Torden

a
gat
Sjø

Snippen

e ns

s
Prin

e
gat

Lokaliseringsfigur

#Rådhusgata

#Havnegata

VENSTRESVING BUSS

GATETRÆR

Trær i gatesnittet strammer
opp og skaper en grønn
forbindelse

Samtlige busser unntatt linje 3 svinger inn i
Dronningens gate fra Rådhusgaten

HØYRESVING BUSS - OBS

Samtlige busser svinger ut fra Dronningens
gate via Havnegata, fort at syklister havner i
blindsone om de ligger i sykkelfelt ved siden

VIKEPLIKT
Syklister må vike for
kjøretøy fra høyre

MIDLERTIDIG
BUSSTOPP

BUSS LINJE 3
Linje 3 møter de
andre bussene i
krysset

• Hvordan ivareta syklisten i et trafikkbilde med mer
tungtransport? Trafikkbildet endres gjennom forløpet, og det blir
mer tungtrafikk fra Bankgata og nedover. Selv om det oppstår ulike
situasjoner, bør ikke systemet endres i så stor grad at det skaper
forvirring hos syklisten.
• I dette krysset svinger buss fra Rådhusgata inn i Dronningens gate og
gaten har enveis busstrafikk.
• Det er viktig at løsning for sykkel sikrer god avstand til buss i krysset,
med tanke på sikt og svingradius.
• Krysset med Rådhusgata blir et viktig fordelingspunkt for trafikanter
mot øst og vest da det er enveiskjørt inn mot Dronningens gate fra
begge sider.

• Hvordan ivareta syklisten med toveis busstrafikk? I Havnegata
forlater bussene Dronningens gate. Høyresvingen ut av Dronningens gate
gir potensiell konflikt med syklister som skal rett frem og krever god
avstand og sikt.
• Etter krysset med Havnegata har Dronningens gate buss kjørende i
begge retninger og legger begrensninger på gatesnittet.
• Mot nord er Havnegata en blindvei som stopper i Storgata som her
er gågate. Denne veistubben går bratt nedover, og for biler (inkludert
varetransport) som kommer opp igjen kan det være dårlig sikt.
• Gatetrær i strekningen strammer opp gatesnittet og skaper grønn
forbindelse.
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#Torvgata

Kollektivgate
BUSSHOLDEPLASS

VENSTRESVING

KRYSSENDE SYKKELRUTER

Mange personbiler vil svinge opp til
venstre her siden kollektivgaten er
stengt for gjennomkjøring.

Knutepunkt for sykkel da Torvgata er
hovedsykkelforbindelse i sentrum.

BUSSHOLDEPLASS

KOLLEKTIVGATE
Stengt for personbiler

• Hvordan møtes to viktige kryssende sykkelruter? Torvgata er
hovedsykkelforbindelse fra skoler og rekreasjonområder i sør og
inn mot sentrum. I dettte krysset dannes dermed et viktig sentralt
knytepunkt for sykkel. Dette kan underbygges med møblering og synlig
oppmerking i møtet med toveis buss forbindelse.
• Oversiktlighet for gående og syklister her innebærer at øvrige
funksjoner, slik som stoppested for buss, bør unngås.

• Hvordan løse konflikt mellom kollektivt og sykkel?
• En utfordring å få syklist til å stoppe/senke farten når busser står
parkert. Syklister velger ofte løsninger der og da, ut fra det trafikale
bildet de selv ser.
• Bussholdeplassene er foreløpig kun på en side, noe som gir bedre plass i
gatesnittet til syklisten.
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#Prof. Schyttes gate

Regionbuss

OPPHØYD
GANGFELT

MULIG HOLDEPLASS REGIONBUSS

ENVEISKJØRT
MOT HØYRE

• Opphøyd gangfelt Det er anlagt opphøyd gangfelt i dette krysset. En
slik løsning er fordelaktig for gående og kan være med på å bremse
farten til syklistene.
• Professor Shyttes gate er enveiskjørt ned mot Glasshuset, og det vil
ikke være vikeplikt for syklister i denne retningen. Syklister i retning
nord må derimot vike for biler fra høyre.

• Hvor skal regionbussene stå? Regionbussen er tenkt satt opp i
nedre del av Dronningens gate. Det er viktig at holdeplassen har tett
kontakt med bykjernen, selv om hurtigrutekaia, jernbanestasjonen og
flyplassen kanskje er enda viktige målpunkter. Man kan vurdere om
denne holdeplassen må ligge her eller om det er andre muligheter. Hvis
volumet av busser er lavt nok, kan man se for seg en kombinasjon av
regionbusser og lokale linjer på samme holdeplass
• Plassering av holdeplass for utgående trafikk er i dag foreslått lengre
opp, men man kan også se på plassering her på grunn av det brede
gatesnittet.
• I dette kvartalet mangler gatetrær.
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#Sandgata

#Hålogalandsgata
VENSTRESVING BUSS
ENVEISKJØRT
Sandgata er
enveiskjørt fra
sentrum

Bussene kjører ut i Hålogalandsgata retning
flyplassen, og kjører tilbake igjen samme vei

UTBYGGING

Nytt hotell- og boligprosjekt
under bygging.

VENSTRESVING SYKKEL

For syklister som skal inn i
Dronningens gate er det lang
avstand igjennom krysset

• Enveiskjørt kryss Krysset med Sandgata er enveiskjørt mot sør. Hvis
syklister skal kunne kjøre ned gaten må dette skiltes.
• Syklister på vei mot Hålogalandsgata får vikeplikt for biler fra høyre.
• Utbygging av nytt hotell vil medføre økt aktivitet i området. Hotellet
har tilsynelatende ingen parkeringsplasser eller utkjøringer mot
Dronningens gate i prosjektet.

• Hvordan tilrettelegge for syklisten i krysset?
• Hålogalandsgata er endepunket i prosjektet, og Dronningens gate glir
over i Moloveien. Siden Hålogalandsgata er hovedvei inn i sentrum for
kjørende er dette et trafikert kryss.
• Krysset vil få busser svingende ut fra Dronningens gate og opp
Hålogalandsgata mot flyplassen. Det motsatte vil skje etter at bussene
har snudd på flyplassen og kommer tilbake igjen samme vei.
• Hålogalandsgata er prioritert sykkelrute og veisystemene må ses i
sammenheng for å oppnå en god kobling.
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Oppsummering
• Overordnet inntrykk Generelt har det
vært vanskelig å få et inntrykk av hvordan
Dronningens gate fungerer i dag på grunn av all
byggeaktiviteten i nedre del, og omlegging av
kollektivtrafikken. Det virker som mange bilister,
og ikke minst syklister, velger å bruke andre
gater mens byggingen pågår, og gaten virker
dermed veldig rolig.
• Gående Fotgjengere er stort sett ivaretatt
i trafikkbildet i dag, noe som videre må
implementeres i enhver situasjon i gaten
• Syklende Syklistene sykler fint del A, men får
det noe mer uoversiktlig videre nedover del B
og C på grunn av mer trafikk og flere gående.
Syklende må prioriteres foran bil. Det er behov
for å tillate sykling mot enveiskjøring.
• Kollektivtrafikk Det er vanskelig å danne
seg et bilde av hvordan busstrafikken påvirker
gatebildet, siden busstrafikken er flyttet i dag.
Fremover må man undersøke tilrettelegging
for syklister langs bussene i gata. I tillegg må
det vurderes plassering av bussholdeplasser for
regionbussene, samt plassering av busstopp på
nordlig siden av gaten.
• Helårsbuk Helårsbruk henger sammen med
drift, og da spesielt vinterdriften, som er
vanskelig å vurdere etter registrering utført i
mai, men det fremstår som at fortausbreddene
er brede nok til brøyting. Videre i prosjektet
kan et prosjekt i Bærum kommune være til
inspirasjon. De har kjørt et «svart asfalt»prosjekt, som omhandler akseptmengde snø for
brøyting etc., med spesielt fokus på muligheten
til å sykle hele året.
• Sikkerhet I dag ligger fartsgrensen på 30
km/t, med untak av et kort strekke i del A inn
mot Bankgata som har 40km/t. Det blir vikitg
å ha en fartsgrense som ivaretar gaten som en
bygate. Det er viktig å finne en fartsgrense som
gjør at myke trafikanter opplever gaten som

trygg. Settes en lav fartsgrense kan dette ha
avvisende effekt på bilister. Brukes det opphøyd
kryssområde i krysset Bankgata/Dronningens
gate vil dette være med på å bygge opp under
et senket fartsnivå.
• Bymessighet I dag er det møblering langs
bussholdeplassene og trær i gatens midtre
parti. Det ligger ett potensial i å programmere/
møblere gaten slik at den oppleves strammere
og mer lesbar for alle trafikanter.
• Parkering Det er relevant å se på bevaring
av gateparkering siden folk er avhengige av
bil, men det vil være mer sentralt å trygge
syklisten ved å bedre sikt inn mot kryss,
samt å skape bedre sammenheng mellom
grøntområder.
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Fase 2

Mulighetsstudie
I fase 2 ble det gjennomført en workshop med Bodø kommune, Statens
Vegvesen, Fylkeskommunen og Saltens Bilruter der følgende løsninger ble
vurdert . . .

DELSTREKNING A - Alt. 0
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Grep
• Beholde dagens linjeføring
• Toveis og enveis boliggate
• Minimum kjørebredde 5 meter
• Tiltak: Skilte tillatt mot enveiskjøring for sykler
• Tiltak for bedret fremkommelighet i kryss

0

Grep
• Sykle i blandet trafikk, prioritet sykkel
• Utvidet fortau mellom parkering - innsnevring i
kryss og innkjøringer over fortau
• 2cm vis ved innkjøring, 6cm ved kantparkering
• Gjennomkjøring forbudt, kun tillatt til eiendom
• Minimum kjørebredde 5 meter

Fordeler
• Ingen kostnad ved ingen endring
Ulemper
• Sender ikke signal om sykkelgate
• Uoversiktlig og utrygg pga. parkerte biler
• Ikke mulig med vinterdrift av fortau på sør-siden
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Fordeler
• Gjør det mulig med brede fortau på hver side
Ulemper
• Sender ikke signal om sykkelgate
• Uoversiktlig og utrygg pga. parkerte biler
• Fortau blir for smale for vinterdrift ved
parkeringssone
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DELSTREKNING A - Alt. 2

SYKKELFELT I MOTGÅENDE RETNING

DELSTREKNING A - Alt. 3
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Grep
• Ensrettet eller vekslende retning
• Eget sykkelfelt for sykling mot kjøreretning
• Utvidet fortau for å innsnevre veibane
• Parkering fjernes
Fordeler
• Plass til 3 meter fortau på hver side
• Markering på bakken gir tydelig signal om sykkelgate
• God vinterdrift av fortau
Ulemper
• Uvant med sykkelfelt i en retning, og kjørefelt i den
andre.
• Beboere må finne parkering et annet sted,
fortrinnsvis på eget areal
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1

2,5m

sykle mot

kjøreretning
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0

Grep
• Tosidig smale sykkelfelt, fortau snevret inn på en
side
• Parkering fjernes
• Kjørefelt 3,50m
Fordeler
• Markering på bakken sender signal om sykkelgate
• Bedret vinterdrift av fortau
Ulemper
• For å tilfredsstille krav til bredde for vinterdrift må
sykkelfeltet til venstre være opphøyd. Feltene i
hvert nivå blir for smale til at driften forenkles
• Beboere må finne parkering et annet sted,
fortrinnsvis på eget areal
• Ulike nivå for sykkel på hver side av veien kan virke
utydelig
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DELSTREKNING B og C - Alt. 0

SYKLING I BLANDA TRAFIKK

DELSTREKNING B og C - Alt. 1
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Grep
• Kun gjennomkjøring for buss og sykkel
• Utbedret fortau og lav kantstein
• Ikke gjennomkjøring bil - kjøring til eiendommer

Grep
• 0-alternativet - beholde dagens linjeføring
• Endret kjøremønster - Stopp eller enveiskjøring fra
Havnegata mot vest
• Kollektiv - enveiskjørt/toveiskjørt
• Minimum kjørebredde 9 m
• Styrke Torvgata/Bankgata
Ulemper
• Bred, utflytende og uoversiktlig gate
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Fordeler
• Smalere veibredde, mer plass til fotgjengere
• Veibredden er såpass stor at den tillater trygg
forbisykling av buss ved busstopp selv om det
kommer buss i motsatt retning
• Smalere kjørefelt gir lavere hastighet
Ulemper
• Forbisykling av buss i bevegelse vil kunne skape en
utrygg situasjon i de tilfeller der det kommer buss
imot sykkelretningen
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DELSTREKNING B og C - Alt. 2

LØSNINGER SOM VIDEREFØRES:
DELSTREKNING A
• Fjerne parkerte biler i gaten på grunn av dagens driftsutfordringer.
• Synlige tiltak som maling på asfalt, oppmerkinger på bakken, skilting og fjerning av
parkeringsplasser.
• Enveisregulering av gaten bør være med videre som alternativ, da dette muliggjør
gode sykkelløsninger.
• Sykling i blandet trafikk - Se videre på sykkelgate med brede fortau.
• Sykkelfelt - Se videre på enveiskjørt gate med sykkelfelt.

DELSTREKNING B OG C (SLÅS SAMMEN)

ALTERNATIV 2 - TOSIDIG SYKKELFELT

• Stenge hele, eller deler av, Dronningens gate for gjennomkjøring for å minimere
trafikken og dermed risikoen for trafikkulykker.
• Kollektiv- og sykkelgate - Se videre på sykling i blandet trafikk.
• Sykkelfelt - Se videre på løsning som har kollektivgate med sykkelfelt i to retninger.

SNIPPEN BLE DISKUTERT I WORKSHOP, OG DET VAR ENIGHET OM:
• «Shared space»-løsning sikrer fremkommelighet for syklisten. Det var imidlertid
stor enighet om at før man kan videreføre denne løsningen må den gjennomgås
med tanke på trafikksikkerhet, trafikkflyt i rushtiden, hvem som har forkjørsrett

1:50

Grep
• Bilkjøring tillatt iht. eksisterende kjøremønster
• Innsnevring av fortau
• Smale sykkelfelt
• Separerer trafikken

0

0,5

1

samt fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Politi og ambulanse bør involveres i

2,5m

prosessen.
• Et alternativ er å jobbe med innsnevring og utforming av krysset som en egen
studie.

Fordeler
• Økt trygghetsfølelse med eget felt
• Syklisten og bussen kan kjøre i sitt tempo
Ulemper
• Smale sykkelfelt: utfordrende med vinterdrift
• Smale fortau gir mindre bypreg
• Utfordring når buss er ved busstopp da syklisten må

ut av sykkelfeltet og rundt bussen
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Fase 3

Konseptskisser
I fase 3 ble det gjennomført to workshoper; et åpent folkemøte med
innbyggere i Bodø, og et møte med bla. Bodø kommune, handelsstanden,
interessenter i gaten og transportfirma. Følgende løsninger ble vurdert . . .

DELSTREKNING A - Alt. 0
BEGRUNNELSE FOR AT LØSNINGEN UTGÅR
Det har igjennom flere workshoper kommet frem at det er behov for
et tydelig sykkeltiltak for å lede syklende inn hit fra Snippen. Gjennom
brukermedvirkning med naboer kom det fram at det er et behov for
bedre siktforhold i delstrekning A. Det er et høyt antall fotgjengere og
syklister som skjules bak parkerte biler i gaten, som spesielt blir utsatt
ved utkjøring fra privat eiendom. Det er ikke mulig å brøyte fortau om
vinteren på sørsiden, på grunn av kombinasjonen smalt fortau og parkerte

ÅR

DAGENS SITUASJON

biler. Dermed utgår null-alternativet som innebærer å beholde dagens

G
T
U

løsning, med parkering i hele gaten. Slik argumenterer vi også for at
gjennomgående gateparkering fjernes fra alle forslag.
Skulle man gått for å fjerne bilparkering som vist i forslaget får man overdimensjonerte fortau, og ingen sykkelløsning. Dette ville trolig også føre til
sykling på fortau

1:200
0

Fordeler
• Gjør det mulig med brede
fortau på hver side

Ulemper
• Sender ikke tydelig signal om
sykkelgate
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Fordeler
• Rom for 3 meter fortau på
hver side.
• Tydelig markering på
bakken i motgående retning
gir signal om at dette er en
prioritert sykkelgate.

ENVEISKJØRT GATE MED SYKKELFELT I MOTGÅENDE RETNING

Rønvikgata

Nøstgata

Urtegårdsgata

Biskop Kroghs gate
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Ulemper
• Kan i begynnelsen oppleves
fremmed med sykkelfelt kun i en
retning, og kjørefelt i den andre.

Planen viser prinsipp for skilting og plassering av sykkelfelt

DELSTREKNING A - Alt. 2
BEGRUNNELSE FOR AT LØSNINGEN UTGÅR
I valget med sykkelfelt i en eller to retninger, ble avgjørelsen tatt med
hensyn til ÅDT og bredde på sykkelfelt. Vi ønsket at sykkelfeltet skulle være
innenfor standard i Bodø kommune, nemlig 2 meter. Da vil man ikke oppnå
fortausutvidelse til 2.5m som er nødvendig til drift.
Når det gjelder opphøyd sykkelfelt i to retninger, utgikk dette på grunn
av driftshensyn og ÅDT. Løsningen er anbefalt i gater med langt høyere
ÅDT eller buss/tungtrafikk, noe som ikke finnes i delstrekningen. Selv om

ÅR

løsningen vil oppleves som trygt for barn. Løsningen lar seg ikke kombinere

G
T
U

ENVEISKJØRT GATE MED TOSIDIG SYKKELFELT

med gateparkering (HC).
De som drifter fortau i Bodø kommune ga uttrykk for at en løsning med
opphøyd sykkelfelt med skrå kantstein som ligger lavere enn fortau
medfører at de må brøyte de ulike nivåene i to omganger. Fortau og
sykkelfelt blir smalere enn 2.5 meter, noe som medfører at man må
skråstille skjæret på brøytebilen og lirke seg opp og ned gaten. Dette vil ta
ekstra mye tid, og mest sannsynlig nedprioriteres av brøytemannskapet.
I tillegg vil en slik løsning skape rustmerker på kantstein fra skjæret til
brøytebilen. Når det gjelder vedlikehold om sommeren er også maskinen
avhengig av å stå plant i en bredde på over to meter. Dette oppnås ikke
ved opphøyd sykkelfelt som blir smalere enn det. Opphøyd sykkelfelt
1:200 være spesielt
1:200
er vanskelig å få til iht regelverket, og løsningen burde

begrunnet.
Ulemper
• Opphøyd sykkelfelt/
markering på bakken
sender et tydelig signal
om at dette er en prioritert
sykkelgate

Ulemper
• ÅDT tilsier at tosidig sykkelfelt
ikke er nødvendig
• Drift av smalt fortau og smalt
sykkelfelt. Adskillelse med skrå
kantstein vil trolig ikke prioriteres
26

00

22

44

10m
10m

DELSTREKNING B - Alt. 1
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Ulemper
Fordeler
• Legger opp til lavere hastighet • Forbikjøring er utfordrende.
Syklist må forholde seg til
• Tilrettelegger for
bussens tempo og omvendt
kollektivtrafikk
• Løsningen er lik situasjon ved
“Hvite netter”
• Tillater brede fortau med trær

KOLLEKTIVGATE MED SYKKEL

Gjelder
gjennomkjøring
Gjelder ikke
buss, taxi og sykkel

Gjelder
gjennomkjøring
Gjelder ikke
buss, taxi og sykkel

27

DELSTREKNING B - Alt. 2
BEGRUNNELSE FOR AT LØSNINGEN UTGÅR
• Syklister i sykkelfelt er utsatt for ulykker når de havner i blindsonen til
busser. Spesielt der bussene svinger til høyre i Havnegata.
• Løsningen kan ikke føres gjennom gatestrekket. Den blir stykkevis og delt,
og uforutsigbar for syklister og sjåfører.
• Det er ikke plass til sykkelfelt i to retninger ved bussholdeplassen
«hvite netter». I de to ”nye” busskvartalene brytes sykkelfeltet opp av

ÅR

oppstillingsplass for buss i nesten hele kvartalenes lengde. Løsningen er

G
T
U

derfor ikke gjennomgående.
• Sykkelfeltet er 1.7m og vil tidvis bli brukt til snølagring om vinteren.

KOLLEKTIVGATE MED TOSIDIG SYKKELFELT

Bredden muliggjør ikke vinterbruk av feltet.
• Siden gaten krever bredt kjørefelt vil fortauet på sørsiden vil få en
minimumsbredde på 2.5 meter. På nordsiden vil fortauet bli 4m pga.
eksisterende trerekke som skal bevares. I sentrum er det ønskelig å ha en
fortausbredde på min. 3 meter for å kunne etablere trær og møblering.

Fordeler
• Økt trygghetsfølelse med
eget felt
• Forbikjøring av buss i eget
felt
• Separerer trafikken

Ulemper
• Ikke mulig med fortausutvidelser
• Smale bussholdeplasser
• Smalt sykkelfelt
• Syklisten havner i blindsonen til
buss og er svært utsatt
28
1:200

LØSNINGER SOM VIDEREFØRES:
KRYSS
• Bankgata, Torvgata og Snippen får særskilt utforming. Eks. opphøyd kryss, belegg.
• Snippen har systemskift fra toveis sykkelfelt til ny sykkelløsning i Dronningens gate.

DELSTREKNING A
• Dronningens gate reguleres som enveiskjørt videre fra Rønvikgata til Bankgata. Dette
sikrer rom for en god sykkelløsning.
• Valgt sykkelløsning for delstrekning A er «enveiskjøring med sykkelfelt i motgående
retning». Løsningen er trygg, og gir gode bredder/arealer for alle brukere. Brede felt
sikrer også gode driftsforhold. Løsningen sender et tydelig signal om sykkeltrasé.
• Parkering fjernes i delstrekning A av sikkerhetshensyn (dårlig sikt mot veien fra
private avkjørsler). Det er unntaksvis mulig å etablere få plasser for HC, varelevering
og tidsbegrenset parkering ved Snippen.
• Det bør benyttes oppmerking av sykkelfelt, ikke rød asfalt.

DELSTREKNING B
• Valgt sykkelløsning for delstrekning B er «kollektivgate med sykkel». Løsningen er
gjennomgående og tillater brede fortau med trær og møblering. Løsningen sender
signal til syklister og busser om å ta hensyn til hverandre i hele strekket.
• Eksisterende trær skal bevares, alleen skal suppleres der den er mangelfull.
• To nye busstopp etableres. Ett stopp for vestgående buss i nederste kvartal, og ett
stopp for østgående buss i nest nederste kvartal.
• Det skal ikke anlegges sykkelfelt bak busstopp pga. drift og smal fortausbredde.
• Busstoppet «Hvite netter» bevares som i dag.
• Parkering fjernes for å sikre god sykkelløsning og drift.
• Kollektivgate utvides (uklart omfang).
• Torvgata stenges for gjennomkjøring. Syklister ledes her til sykkelparkering/Sjøgata.
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Fase 4

konseptplan
I fase 4 oppsummeres og belyses tema som har blitt diskutert i løpet av
prosessen, og det redegjøres for valgte løsninger

BELYSNING
UTFORMING
• Master ensidig plassert, i nærheten av eks.
lyspunkt.
• Det er tenkt 8 meter mast, med CC-avstand
på 25-30 meter. Plassering må lys beregnes og
tilpasser type veg i fht. SVV /Bodø kommune.
• Master synes på sommeren så det er viktig
med gjennomført farge.

KRAV TIL BELYSNING
• Belysning må ikke blende boliger og kontorer,
og skal være avskjermet.
• Fargetemperatur: Varmhvit 3000K (Kelvin).

BYGATEN

BOLIGGATEN

• Urban og stemningsskapende belysning som

• Moderat belysning som ikke sjenerer beboerne

inviterer til handel og opphold
• Funksjonsbelysning + romskapende belysning
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• Funksjonsbelysning

Orientering og landemerker
FASADEBELYSNING
Opplyste fasader og landemerker er et
romskapende element som gir gjenkjennelighet
om kvelden. Utvalgte fasader belyses enten av
armaturer på mast, eller integrert i fasade.

VINTERBELYSNING
Stemningsskapende lys i trær som lyser opp
både høst og vinter. Skal kunne programmeres
for tid på døget og værfohold, av hensyn til trær
og mennesker. Det er nødvendig å legge eltilgang i plantekum.

LYSENDE OBJEKTER
Sykkelbyen Bodø fremheves gjennom godt
gjenkjennelige lysende objekter.
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SKILTING
PRINSIPP FOR SKILTING

Del A - i enveiskjørt retning

• Som prinsipp skiltes det i enveiskjørte gate påbudt

Snippen
Skiltet med avstand til sentrum

kjøreretning og tillatt for sykling mot kjøreretning i
hvert kryss. Det må opplyses om hvilken retning de
enveiskjørte sidegatene til Dronninges gate går i hvert
kryss. I hvert kryss i delstrekning A må det skiltes
sykkelfelt.

I på begge sider av veien i alle
kryss skiltes det enveisregulert
unntatt sykkel

• I kollektivgate må det skiltes «Gjennomkjøring
forbudt, unntak buss og taxi», dette er et kjent skilt
i Bodø. Her kan det vurderes om man skal ha et
sykkelskilt i tillegg.
• Stolper, skilt og trær bør samles for å lette vedlikehold.

Del A - Mot enveiskjørt

Med bruk av samme underskilt

OPPMERKING

som i dag:

Maling av asfalt krever vedlikehold hvert år/annen hvert
år, men er et billigere alternativ enn rød asfalt. Ønsket
uttrykk fra Bodø kommune er kun oppmerking med
striper. Dette fungerer godt med tanke på kostnad og
vedlikehold. Løsningen oppfyller krav, men vil ikke vil

Del B

På begge sider av veien i alle

Gjelder gjennomkjøring

kryss skiltes det innkjøring

Gjelder ikke buss og taxi

forbudt unntatt sykkel

fungere like godt som en markering av hovedsykkelrute
ned til/fra sentrum som et rødmalt sandstrødd sykkelfelt

Skilting av bussholdeplass

ville gjort.

På sørsiden av veien i alle
kryss skiltes sykkelfelt
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PLASSERING BUSSHOLDEPLASSER
Hurtigbåtkai

“Inn i byen”/vestgående
• Det er plass til å ha to bussholdeplasser ovenfor hverandre i sentrum, men av hensyn til at sykler skal kunne kjøre forbi bussen i begge
retninger anbefaler vi ikke dette.
• Busstoppet
Sentrums- legges nederste kvartal før Hålogalandsgata, foran «The Storm». Det er plass til en holdeplass med 20m lengde. Stoppet brukes

terminalen

både av lokalbuss og regionbuss. Dette er ok, i og med at begge bussene følger «touch and go»-prinsippet på vei inn i byen.
• Å anlegge et stopp i siste kvartal passer fint for de fleste syklistene, som vil svinger inn i byen før de har kommet så langt.
• Vi anbefaler at rute 3 legges om slik at den også går samme vei som de andre bussene. Dette ble nevnt som en mulighet i workshop, og vil

Glasshuset
forenkle situasjonen for syklisten
Gågate i Meierikvartalet og Bankgatakrysset.

Regulert g

ågate

aland
H å lo g
sgata

Rådhusgata

Torvgata

gata

. gate
Prof. Sch

Sand

“Ut av byen”/østgående

Havnegata

Kongens gate

Bankgata

Rådhuset

• Busstoppet legges mellom Sandgata og Professor Schyttes gate. Stoppet er for regionbuss.
• Det er plass til to holdeplasser med 20m lengde.
• Det er en fordel at busstoppet ikke står i nederste kvartal, slik at neste
VGåS vente i svingen Hålogalandsgata.
VGS buss ikke blir stående

Dr. gat
e

BUSSHOLDEPLASSER
VURDERING AV FELRE STOPP I SENTRUM

SYKKELFELT BAK BUSSHOLDEPLASS

Ved foreslått plassering er det ikke behov for å etablere flere

Det er ikke plass til denne løsningen bak eksisterende busstopp «Hvite

bussholdeplasser i sentrum. Foreslått plassering har 450m mellom stopp,

netter», og det er kun aktuell ved nye busstopp. Ved de nye busstoppene

og optimal avstand i by er 600m. Færre stopp øker også fremkommelighet

vil det være plass til 1,5m sykkelfelt, og 2m fortau bak busstopp. 2m er

for syklister siden flere busstopp betyr flere stopp for syklistene. Også av

en svært smal ferdselssone, og løsningen går i stor grad på bekostning

hensyn til tidsbruk for buss gjennom sentrum bør flere stopp unngås.

av fotgjengere. Sykkelfelt med 1,5m bredde blir tidkrevende og vanskelig
å vedlikeholde. Feltet kan ikke ligge flush med fortau. Erfaring viser at

UTEN SYKKELFELT BAK BUSSHOLDEPLASS

fotgjengere krysser sykkelfeltet i hele lengden og ikke kun ved merket

Anbefalt løsninger er at syklisten må stoppe når bussen stopper. Syklistene

overgang. Det må ofte settes opp gjerder for å hindre kryssing.

kan alternativt svinge ned i sidegater når avstanden tillater det, sykler forbi,
eller sykle opp på fortau. Dette blir en individuell vurdering for syklister.
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Sentrumsterminalen

UTVIDELSE AV KOLLEKTIVGATE
Bakgrunn

sgata

er det kun kvartalet som ligger parallelt med

Regulert g

STENGES

ågate

Kollektivgate

e
utvidels
ktivgate

Kolle

Glasshuset, og som har ensidig busstopp som
er kollektivgate. Kvartalet er dermed stengt for

• Utvidelsen vil føre til mindre biltrafikk og
tryggere fremkomst for syklister.
• Omgjøringen vil ikke ha stor påvirkning
på dagens trafikkflyt i gaten. Dette fordi
Dronningens gate allerede punkteres av
dagens kollektivgate, og ikke brukes som
gjennomfartsåre i sentrum.

Dr. gat
e

Rådhusgata

håndtere kollektivtrafikk.

Havnegata

• Dronningens gate vil få større kapasitet til å

Torvgata

Faglig sett er det flere grunner til utvidelse:

. gate
Prof. Sch

eiendommer.

gata

tillatt for buss, taxi, varelevering og kjøring til

Kongens gate

Sand

gjennomkjøring av vanlige personbiler, men

Rådhuset

Bankgata

STENGES

kollektivgate bør utvides i utstrekning. I dag

aland
H å lo g

I workshop har det kommet frem at dagens

Glasshuset

Gågate

Utvidelse til Hålogalandsgata
Det fremgår ingen åpenbare problemer med å videreføre
kollektivgata
VGS helt ned til Hålogalandsgata.
VGS
Her kommer det en bussholdeplass i hvert kvartal som vil ha stor fordel av at det ikke er biltrafikk i
gaten. Dette fordi man unngår forbikjøring av bussene når de står parkert.

Stenging av Torvgata
Det er sterkt grunnlag for å stenge Torvgata for gjennomfartstrafikk, og gjøre den om til sykkelgate.
Dette fordi Torvgata er en prioritert sykkelrute i Bodø sentrum, og er en attraktiv sykkelvei for elever
ved Bankgata og Bodø VGS ned til Glasshuset. I tillegg skal Torvgata stenges lengre opp, der gaten
passerer Rådhusparken og Solparken.
For å kunne stenge Torvgata er man nødt til å se på utvidelse av kollektivgaten til Havnegata. Hvis
ikke skaper man en blindvei i Dronningens gate. Personbiler som forviller seg ned Dronningens gate og
inn mot Torvgatakrysset vil være tvunget til å kjøre opp Torvgata for å komme seg ut.
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ETT KVARTAL

Sentrumsterminalen

Glasshuset

Gågate

Regulert g

aland
H å lo g

Alt.1
Taxi og HC
flyttes hit

Alt.2
Taxi og HC
flyttes hit

ågate

Kollektivgate utvidels
e

Kollektivgate

sgata

Utvidelse til Havnegata

Den andre grunnen er at alle lokal- og

Det er særlig to grunner til å forlenge kollektivgata

regionbusser i Bodø vil passere i kvartalet ved

til Havnegata. Den ene er at det muliggjør en

Rådhuset, i begge retninger. Dette vil sammen med parkering, samt flytte taxistopp. HC og taxi kan

helhetlig sykkelløsning i Torvgata som da blir

personbiler være mye trafikk som kan komme i

stengt for trafikk fra Rensåsgata til Storgata.

konflikt med syklisten.
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Dr. gat
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Rådhusgata

gata

Torvgata

. gate
Prof. Sch

Sand

Havnegata

Kongens gate

Bankgata

Rådhuset

Konsekvensen av forlengelsen er at man må fjerne
VGS

parkeringsplassene i Torvgata, inkludert HCVGS

flyttes til enten Havnegata eller Rådhusgata.

TO KVARTALER

Sentrumsterminalen

Glasshuset

Gågate

Regulert g

ågate

aland
H å lo g

Kollektivgate

Kollektiv

sgata

gate ut
videls

e

Fordelen med utvidelsen er at syklister får færre

Kvartalet mellom Rådhusgata og Havnegata kan

å forholde seg til i busskvartalet, og det blir bedre

Dr. gat
e

Rådhusgata

gata

Torvgata

. gate
Prof. Sch

Sand

Utvidelse til “Busskvartalet”

Havnegata

Kongens gate

Bankgata

Rådhuset

POTENSIELL VIDEREFØRING AV ENVEISKJØRING
VGS

kalles busskvartalet, siden alle bussene sirkulerer tilkomst ned mot Torget og Sjøgata, siden de får

Det er mulig å videreføre sykkelløsningen i
VGS

delstrekning A ned til Havnegata. Konsekvenser

rundt dette kvartalet i sentrum. En utvidelse hit

Havnegata for seg selv.

for varelevering og kjøring til eiendommer er små,

medfører at parkering i Havnegata fjernes. Dette

Utvidelse av kollektivgaten vil trolig generere mer

men løsningen vil trolig generere en del trafikk i

fordi gaten vil bli utilgjengelig for personbiler

trafikk i Meierikvartalet, da alle som leter etter

Havnegata-krysset og i lyskrysset i Kongens gate.

på grunn av enveiskjøring i Havnegata, og

parkering i Rådhusgata vil måtte kjøre inn og ut i

Det må det gjøres en vurdering av løsningen,

kollektivgate på begge sider. Det anbefales at

Bankgata på grunn av enveiskjøring i Havnegata.

enten som et tillegg til forprosjektet slik det nå

enveiskjøring i sidegatene opprettholdes slik det

Om bussrute 3 legges via Havnegata, vil det kun

foreligger, eller i en annen form.

er i dag, da det hindrer bussene fra å komme i

være busstrafikk i en kjøreretning i busskvartalet.

konflikt med andre kjøretøy i kryss.

Dette gir god plass til syklist som kjører i motsatt
retning, men man får i prinsippet en 7 meter bred
gate, med mye areal som står ubrukt.
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TRE KVARTALER

Sentrumsterminalen

Glasshuset

Gågate

Regulert g

ågate

aland
H å lo g

Kollektivg
a

te

Kollek
t

sgata

ivgate

utvide

lse

Dr. gat
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Rådhusgata

gata

Torvgata

. gate
Prof. Sch

Sand

Havnegata

Kongens gate

Bankgata

Rådhuset

Utvidelse til Bankgata

kollektivtrafikk her (gitt at rute 3 legges om).

Enveiskjøringen i Rådhusgata skaper en omvei

En utvidelse til Bankgata er i utgangspunktet

En annen utfordring er at alle parkeringsplasser

for beboere i Meierikvartalet som da må kjøre

et attraktivt scenario for syklister i Bodø.

fjernes, inkludert HC-parkering. Skal man til

Syklistene får da ”Meierikvartalet” for seg selv,

torget med HC vil nærmeste parkeringsplass

parkeringsanlegg fra gata, og det ligger andre

da ingen busser trolig vil gå her. Havnegata og

være i nærheten av krysset Storgata-Bankgata.

parkeringsanlegg vest for denne. Det vil fortsatt

Rådhusgata blir utilgjengelig for biltrafikk, og

Kommunen må ta stilling til om det er ønskelig

være en god del personbiltrafikk som kjører her

dermed må også alle parkeringsplassene fjernes.

at hele øvre del av sentrum blir utilgjengelig med

på tur til/fra eiendommen sin selv om en definerer

Man får i prinsippet et bilfritt sentrum i åtte

personbil (unntaksvis kjøring til eiendom).

dette som en kollektivgate.

VGS

VGS

ut Havnegata. Beboerne har innkjøring til

Løsningen reduserer trafikk i Bankgatakrysset, men

kvartaler, som illustrert i diagram.
En av utfordringene med utvidelsen er

Videreføing av enveiskjøring

øker trolig trafikk i krysset Havnegata-Dronningens

å legitimere at ”Meierikvartalet” er en

Som nevnt på forrige side er det aktuelt å se

gate, samt Kongens gate-Bankgata

kollektivgate, da det ikke vil være noen

på videreføring av prinsipp for delstrekning A;
enveiskjørt med sykkelfelt i motsatt retning.
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KJØREMØNSTER
Hurtigbåtkai

• Kollektivgaten utvides til Hålogalandsgata i vest, og Havnegata i øst - i første omgang. Det vil være mulig å utvide kollektivgaten, men det
bør gjøres en nærmere undersøkelse om det lønner seg.

Sentrums-

• Torvgata
for gjennomkjøring fra Rensåsgata til Storgata. Etablering av sykkelparkering i Torvgata.
len
terminastenges
• HC-Parkering og taxi-stopp i Torvgata fjernes eller flyttes til Havnegata eller Rådhusgata .
• Enveiskjøringer i sidegatene videreføres som i dag.

Gågate

Glasshuset

Regulert g

ågate

aland
H å lo g
sgata

VGS

Rådhusgata

Torvgata

gata

. gate
Prof. Sch

Sand

VGS

Havnegata

Kongens gate

Bankgata

Rådhuset
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ADKOMST TIL EIENDOM
Hurtigbåtkai

• Det er tillat kjøring til eiendommer, uavhengig av utbredelsen til kollektivgaten.
• Kjøring til eiendommer vil fungere på samme måte som i dag.

Sentrumsterminalen

Glasshuset

Gågate
aland
H å lo g

P

P

sgata

P
P

ågate

P

P

P

P
P

P

P

Rådhuset
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VGS

Rådhusgata

Torvgata

gata

. gate
Prof. Sch

Sand

VGS

Havnegata

Kongens gate

P

P
Bankgata

P

P

P

P
P

P

Regulert g

Dr. gat
e

VARELEVERING
Hurtigbåtkai

Varelevering vil fungere på samme måte som i dag, men det foreslås
å etablere en ny vareleveringslomme i Torvgata. En horisontal
lasterampe kan anlegges i Torvgatakrysset, mens lastebilene står

Sentrums-

nedenfor
med
opp mot krysset. Målet er å hindre varebilene
n
inalebakenden
term
i å stå på fortauet ved Glasshuspassasjen. Etter leveransen kjører
varebilene over torget og ut i Sjøgata.

Gågate

Glasshuset

Regulert g

ågate

aland
H å lo g

Ny varelevering til
Glasshuspassasjen

sgata
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VGS

Rådhusgata

Torvgata

gata

. gate
Prof. Sch

Sand

VGS

Havnegata

Kongens gate

Bankgata

Rådhuset
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GATEBRUK
PREMISS FOR GODE GATER

TRÆR

FORSLAG TIL KJENTE TRESLAG MED RIKTIG

En god gate er avhenging av at følgende er

Trær gir vindskjerming, bidrar til rensing og

HERDIGHET

hensyntatt:

fordrøying av overvann og spiller en rolle i byens

kjente treslag med riktig herdighet:

• Opplevelse i form av ulike aktiviteter, aktive

økosystem. Trær har en estetisk verdi ved at

• Sorbus aucuparia ‘Rosina’ E

fasader og spennende og robust utforming

de gir årstidsvariasjon og skaper en stram og

• Prunus maackii GALLA® E (fk Ås)

• Trygghet ved oversikt og enkel orientering,

urban gateprofil. Det er dermed grunnlag for

• Sorbus intermedia fk Horten E

at eksisterende trær i gaten bevares, og alleen

• Alnus glutinosa ’Sakari’ E

skal videreføres der det er plass og mulighet for

• Sorbus ulleungensis ‘Dodong’ E

god belysning og trygge krysningspunkter
• Komfort i form av mange sitteplasser og
tilpasning til lokalklima
• Brede gater med plass til trær, møblering og

dette. Som følge av ny linjeføring må fire trær i
delstrekning B flyttes eller erstattes.

byliv. God og oversiktlig møblering skaper

FORSLAG FRA PARKSJEF I BODØ KOMMUNE:
• Betula pendula ‘Dalecarlica’ E®

sosiale møteplasser som bidrar til å senke

Det er i dag spredt beplantet med lønn i

hastigheten i gaten, og øke opplevd trygghet

Dronningens gate. Det bør derfor plantes flere

gjelder ikke for utsetting i sentrumsområder,

typer trær slik at treplantingen blir frodigere.

men er problematisk med spredning til natur.

Trær som etableres i belegg har plante-kum
med rist og undergrunnslag/skjelettjord i aktuelt
omfang
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• Acer pseudoplatanus L. Kravet om tillatelse

• Populus tremula ‘Erecta’

FORTAUSSONER

VEGGSONE 50-100 cm

FERDSELSSONE min. 200 cm

Veggsonen inkluderer utspring

Ferdselssonen er fri for hindringer. Inneholder trær, benker,

og ramper. Reklame bør kun

Ved møbleringssone bør

MØBLERINGSSONE 130 - 300 cm

sykkelparkeringer, avfallsdunker

plasseres i veggsonen. Der det ferdselssonen være på min. 250

og skilt. For å sikre UU. skal sonen

ikke er utspring eller andre

cm for å gi plass til maskinell

ha kontrasterende dekke. Sonen

hindringer langs veggen, er

rydding. Veggsonen kan regnes

inkluderer kansteinssonen som

ikke veggsone nødvendig.

som ferdselssone der veggsonen

holdes fri for elementer. Sonen

er rampefri.

er 50cm ved fortau og 70cm ved
bussholdeplass.
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Eksempel på veggsone som innlemmer ramper
og trapper, samt avgrenser og strammer opp
ferdselsonen

MATERIALBRUK I MØBLERINGSSONEN

LYS GRANITT + PLATEKANTSTEIN

KLASSISK SMÅGATESTEIN

MØRK GRANITT

Lys granitt i møbleringssonen adskilt av mørk

Smågatestein er et alternativ som brukes ellers i

Mørk skåret smågatestein som skaper kontrast mot

platekantstein. Dette passer bra mot betongheller Bodø sentrum, og kan være et billigere alternativ.
i ferdselsonen. Oppfyller krav til universell
utforming.
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betongheller.

KONSEPTPLAN
En overordnet og gjevn linjeføring i gaten
har vært premissgivende i prosjekteringen.
Kantsteinlinjene møtes i alle kryss uten hopp og
forskyvninger i kvartal. Små ugjevnheter
som denne linjeføringen medfører
tas opp møbleringssonen
på fortau

DELSTREKNING B - KOLLEKTIVGATE MED SYKKEL
Kollektivgate med sykkel gir mulighet for brede fortau

En smalere kjørebane bidrar til at syklister og sjåfører

Fortau med høy kvalitet kan bidra til å senke hastigheten

i sentrumsgaten. Løsningen er gjennomgående i hele

senker farten. I tillegg hindrer det at bussen kjører forbi

blant trafikantene.

delstrekningen, og sikrer god trafikkflyt og lesbarhet for

syklisten, og omvendt. Syklister og busser blir nødt til å ta

trafikantene

hensyn til hverandre.

Driftssituasjonen i gaten blir god da det er 2.5m
bredde overalt der eksisterende trær tillater dette. Nye

Mange syklister svninger ut fra Dronningens gate via

En smal veibane gir også plass for brede fortau med flere

møbleringssoner kan brukes som snøopplag, og det kan

Havnegata, Torvgata eller Professor Schyttes gate i

trær, sykkelstativ og møblering. Slike elementer bidrar til

være en fordel for vinterdrift om det er areal på utsiden av

dag. Hvis det legges ytterligere til rette for sykling ned

et estetisk uttrykk som kan øke trivsel i gaten og dermed

trerekkene til dette.

Torvgata slipper syklistene å passere ventende busser

antall fotgjengere.

gaten.

Bankgata
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Illustrasjon delstrekning B

PRINSIPPSNITT
• Toveiskjørt gate tilpasset kollektivtrafikk.
• Syklister i blandet trafikk.
• Brede fortau som med møbleringssoner
som legger til rette for byliv.
• Urban fremtoning og enkel vedlikehold
med bruk av harde dekker.
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MATERIALITET
Ferdselssone i betongheller 30 x 30 cm som
forholder seg til formingsveilederen for Bodø
sentrum.

Lys smågatestein satt i knas med flammet
overflate i veggsone og møbleringssone.

Mørk kalksteinsskifer med grov overflate
utgjør ledelinje og skille mellom
Møbleringssone og ferdselssone.
Før-bilde som viser en grå og bred gate uten trær og møblering
Kantstein mot kjørebane 30 cm i henhold til
kommunalteknisk norm.

Variasjon av benker med og uten ryggstøtte
for ulik bruk.

Sykkelstativ med 100 cm opphold. Hvert
stativ gir god plass til to sykler.

Nye trær settes i samme tregruberist som
brukes i dag.
Illustrasjon som viser bussholdeplass, oppgraderte fortau og smalere veibane
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BUSSKVARTALENE

Som prinsipp føres
møbleringssone ut i kryss

Fortau smalnes ca 0,6 m. Ferdselssonen har gjevn

Fortau utvides 0,3-1,7m. Ferdselssonen har gjevn bredde på 2,5m og følger fasaden.
Ny trerekke etableres på linje med fasaden. Bussholdeplass etableres i møbleringssone.
Stoppet har fri passasje foran skur 1,6m(samme som ”Hvite netter”)
• Veggsone: 0-0,4m
• Ferdselsone: 2,5m
• møbleringssone: 1,3-3m inkludert kantsteinssone

bredde og følger fasaden, men buer av inn mot
Sandgatakrysset for å sikre god sammenheng i
krysset. Ny trerekke i møbleringssone
• Veggsone 0,2 m

• Bussholdeplass: 1,8-2,2m. Skur har tak og bakvegg, men ikke plass til levegg på siden

• Ferdselsone: 3,12-2,85m
• møbleringssone: 1,37-1,35 m

Hålogalandsgata

Busstopp
Dronningens gate

Busstopp

Busstopp
gate
Professor Schyttes

Sandgata
Fortau utvides 0-1,58m. Ferdselssonen har gjevn bredde som følger

Fortau utvides 1,5-1,8 m. Ny trerekke etableres på linje med fasaden.

fasaden. Ny trerekke etableres på linje med fasaden

Holdeplass for to kantstopp etableres med et skur

• Veggsone 0,4m

• Veggsone 0,3 - 0,5 m

• Ferdselsone 2,8m

• Ferdselsone 2,5 m

• møbleringssone 0,3-2,23 m

• møbleringssone 2,39 - 2,53 m, (ink. kantsteinssone
• Busholdeplass: 2,5-2,6m. Skur med tak, bak- og sidevegg
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RÅDHUSET OG RÅDHUSGATA
For å sikre en god overgang i krysset med Torvgata bues gaten i

For å sikre god overgang i krysset med Havnegata bues gaten også

dette kvartalet. Dette medfører at fortausbredden varierer i stor

i dette kvartalet. Fortauet utvides med 0,6-1,9m. Eksisterende trær

grad. Fortausutvidelsen er på 0-1,5m. To trær utgår da den nye

definerer bredden på ferdselssonen og følger fasaden.

kansteinslinja kolliderer med trærne.

• Veggsone 0,5-0,8m

• Veggsone 0-0,4m

• Ferdselsone 2,4-2,8m

• Ferdselsone 2,0-2,3m (smal pga dagens trerekke)

• møbleringssone 1,7-2,7m (ink. kantsteinssone)

• møbleringssone 0,8-1,7m

Dronningens gate

Havnegata

a

t
Torvga
Fortau utvidet 1,4-2m på utsiden av nyetablert granittbelegg.
Det er plass til å etablere trær, men vi anbefaler å la fasaden

Fortau smalnes 0-1,4m.
• Veggsone 1,1m

til Rådhuset være fri, med unntak av et tuntre ved trapp

• Ferdselsone 2,7-3,6m

• Eks. fortau bevares som det er, utenom kantstein.
• Ny møbleringssone 2,2-3,5m

Hjørnert der bussene svinger inn og kan
markeres ved hjelp av belegg
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• Ingen møbleringssone

MEIERIKVARTALET OG BANKGATA
Fortau utvides 1,3-3,2m. Eksisterende trær foreslås fjernet da de ser ut til å ha

Fortauslinjen er rettet opp slik at de ligger parallell med

dårlig vekst. Foreslår tilplanting av ny trerekke som følger ferdselssonen

hverandre. Fortauet utvides 1-3m.

• Veggsone 0,7-1,6m

• Veggsone 0,4-0,8m

• Ferdselsone 3,5-3,9m

• Ferdselsone 2,2-2,5m

• møbleringssone 2-2,7m

• Bred møbleringssone ved park 2,1-4m

Dronningens gate

Bankgata

ata

g
Rådhus
Fortau smalnes 1,3-3,2m for å møte linjeføring i delstrekning A

Fortau smalnes 0-0,3m.

• Veggsone 0-1,9m

• Veggsone 1,1-1,3m

• Ferdselsone 2,5-2,6m

• Ferdselsone 2,5-2,7m
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DELSTREKNING A - ENVEISKJØRING MED SYKKELFELT I EN RETNING
Enveisregulering i delstrekning A gir plass til sykkelfelt i

korte avstander mellom kryss reduserer sannsynligheten

Det vil være mulig å innføre strakstiltak som fjerning av

gatesnittet. Sykkelfelt gjøre at det føles naturlig å sykle

for forbikjøringer mellom bilister og syklister. Oppmerket

parkering, enveisregulering, skilting og oppmerking av

mot trafikkens kjøreretning for syklister som kommer fra

sykkelfelt på asfalten sender tydelig signal om at bilister

sykkelfelt, uten å gjøre noe med kansteinsbredden.

sentrum mot Snippen. Tiltaket vil inkludere syklister som

kjører på syklistenes premisser.
Ved brede fortau og sykkelfelt har man plass til snøopplag

føler seg utrygge i trafikken og forhåpentligvis øke antall

Løsningen gir brede felt for alle brukergrupper: Brede fortau om vinteren, og kosting av fortau blir mulig om sommeren.

syklende.

for fotgjengere, standard bredde på sykkelfelt, standard

Hvis ÅDT blir høyere på sikt, og sykkelløsningen ikke

For å oppnå et fortau som det er enkelt å drifte er

bredde på kjørefelt, samt bevaring av eksisterende trær og

fungerer selv etter enveisregulering, er det mulig å stenge

det kun plass til ett sykkelfelt i motgående retning av

plass til å plante flere for å fullfører alleén.

gaten for gjennomkjøring.

enveiskjøringen. Syklister i enveiskjøringens retning deler
da kjørebane med bilistene. Lav hastighet i gaten og

Rønvikgata

Nøstgata

Urtegårdsgata

Biskop Kroghs gate

Tordenskjolds gate

Dronningens gate

Par
k
n

vei
e

Kongens gate
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Illustrasjon delstrekning A

PRINSIPPSNITT - Delstrekning A
• Enveiskjørt gate med eget sykkelfelt, brede
fortau og møbleringssoner
• Innslag av grus og vegetasjon gir strekningene i
gaten et uttrykk tilpasset identitet og funksjon.
• Belegningsstein kan erstattes av asfalt i
ferdselssone.
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Ferdselssone i betongheller 30 x 30 cm
som forholder seg til formingsveilederen for
Bodø sentrum. betongheller kan erstattes av
asfalt av økonomiske hensyn.
I veggsonen brukes vanlig smågatestein satt
i knas.

Kantstein mot kjørebane 30 cm iht.
kommunalteknisk norm. Nedsenket i 5m ved
avkjørsel til private boliger.
Råhugget kantstein med grov overflate
utgjør ledelinje og skille mellom møbleringsog ferdselssone. Steinen er gjennomgående.

Før-bilde som viser en bred gate uten trær og møblering

Permeabel, lys singel under sykkelstativ
og benker i møbleringssone. Grusen sikrer
infiltrasjon av overvann og gir et mykt
uttrykk.
Under trærne blir staudefelt et estetisk
innslag som også infiltrerer overvann.

Variasjon av benker med og uten ryggstøtte
for ulik bruk.

Sykkelstativ med 100 cm opphold gir god
plass til to sykler.

Illustrasjon som viser enveiskjøring, sykkelfelt i motsatt retning, og
57

opparbeidede fortau med trær

Ulike type møbleringssoner for delstrekning A

SINGEL - kr 250 pr m2

BELEGG - Kr 550 pr m2

VEGETASJON - kr 630 pr m2

Permeable møbleringssoner der man kan ha

Belegg i form av smågatestein eller betongheller.

Trær som står i stauder og busker under. Gress

både trær, benker og sykkelparkeringer. Eks. fra

Passer under benker og sykkelparkering. Kan

bør unngås, da trær kan ta skade av ufordiktig

Dronning Eufemias gate i Oslo.

kombineres med trær i tregruberist. Eksempel fra

klipping. Eksempel fra Portland, USA.

Kirkegata i Oslo.
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ØSTRE SKOLEPARK
Fortau utvidet 0,8-1m. Eksisterende allé foreslås supplert med ulike tresorter for å skape et
mykere uttrykk. Møbleringssonene kan inneholde ulike typer materialer, se oversikt forrige side

Fortau utvides 0,6-0,9m.

• Veggsone 0,1-0,7m

• Veggsone 0,3-0,5m

• Ferdselsone 2,5m

• Ferdselsone 2,5m

• møbleringssone 2m

• møbleringssone 1,55-1,9m

Biskop Kroghs gate

Tordenskjolds gate
Dronningens gate

Fortau smalnes 0-0,3m.

Fortau smalnes 0,3-1,2m.

• Veggsone 1,1-1,3m

• Veggsone 0,8-1,2m

• Ferdselsone 2,5-2,7m

• Ferdselsone 2,5m
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URTEGATA - RØNVIKGATA

Fortau utvides 0,8-1m.
Fortau utvides 0,9-1

• Veggsone 0,6-0,7m
• Ferdselsone 2,5m

• Ferdselsone 2,3-2,5m

• møbleringssone 1,6m (ink. kantsteinssone)

• Møbleringssone 1,8m (Ink. kansteinsone)

Dronningens gate
Rønvikgata

Nøstgata

Urtegårdsgata
Fortausbredde som eksisterende

Fortausbredde som eksisterende

• Veggsone 0,3-0,5m

• Veggsone 0-0,5m

• Ferdselsone 2,5m

• Ferdselsone 2,1-2,5m
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ØVERSTE KVARTAL MOT SNIPPEN

PARKERINGS/VARELEVERINGSLOMME
Fra workshop fremgår det at Islamsk senter har
behov for HC-parkering, og at tannlegekontoret
har behov for parkering for sine kunder samt

Fortau utvides 0,7m.

varelevering. Vi anbefaler at det etableres en

• Veggsone 0,2m

parkeringslomme i området som dekker nevnte

• Ferdselsone 2,5m

behov. Parkeringsplassene deles med varelevering,

• møbleringssone 1,6m (ink. kantsteinssone)

og begge er tidsbegrenset slik at de ikke blir
utnyttet at pendlere med elbil i området.

en

ei
v
k

vi
n
Rø

Dronningens gate

Ri

Par
k

vei
e

n

ks

Fortau smalnes 0,5m
• Ferdselsone 2,6m
• Ingen møbleringssone
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Snippen beskrives videre i rapporten

ve
g
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KRYSS - SNIPPEN
• Under workshop ble det diskutert om
Dronningens gate kan stenges for innkjøring,
men dette fungere ikke på grunn av dårlige
muligheter for snusirkel i Dronningens gate.
• I samråd med SVV fremstår det som best
mulig løsning at systemskiftet fra toveis til
enveis kjøring tas i dronningens gate.

RV
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• Det er ingen god måte for syklistene å krysse
separert over parkveien. Syklistene bør føres
samlet i toveis sykkelfelt over Parkveien, og
systemskiftet skjer i Dronningens gate.

SNIPPEN

LØSNING
Løsningen vist i tegning fungerer både med og
uten opphøyd kryss. Fordel med opphøyd kryss:
• Det får ned farten til biler og sykler
• Det øker oppmerksomhet i krysset
• Det letter kryssing for fotgjengere.

Dronningens gate

• Frisikt må ivaretas og syklistene bør krysse

ien

Par
kve

Parkveien i en mest mulig rett linje
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sykkelgate

BELEGNING I KRYSS VS OPPHØYD KRYSS

OPPHØYD KRYSSING - ANBEFALT LØSNING

ALTERNATIVT: BELEGGSENDRING I KRYSSING, IKKE OPPHØYD

Opphøyd kryssing vil være et sikrere og tydeligere forslag enn løsning vist
til høyre, som kun illustrerer endring i belegg
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Illustrasjon Snippen

KRYSS - BANKGATA
OPPHØYD KRYSS
Illustrasjon viser Bankgata som opphøyd

I et opphøyd kryss skal man ha øyenkontakt og

kryss. Løsningen fungerer også uten å

interagere med hverandre. I dag star det ofte biler

heve krysset, men det er i så fall anbefalt å

i kø igjennom krysset, og ved å gjøre området

bruke belegg i stedet for asfalt. Det skjer et

opphøyd kan man kanskje redusere faren for dette.

systemskift i Bankgata fra sykkelfelt til sykling
i blandet trafikk, og er uansett gunstig med
beleggsendring.

Opphøyd kryss anbefales ofte i områder med
mange fotgjengere. I dag er det muligens ikke
så stor mengde fotgjengere, men ded bygging
av Meierikvartalet og fornying av Orrestad Park
vil det forventes en økning av fotgjengere i

Dronningens gate

området. Opphøyd kryss kan være et tiltak mot
ulykker fordi det øker oppmerksomheten til
bilisten når den kommer opp i samme høyde som

Bankgata

fotgjengeren. I tillegg må bilene senke farten
over humpen.
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Illustrasjon Bankgata

KRYSS - Torvgata
Torvgatakrysset burde få spesiell oppmerksomhet da det er et høyt antall gående her. I dag er
det en opphøyd kryssing over Dronningens gate,
som man i prinsippet kan videreføre.

Løsning vist på tegning fungerer med og uten
opphøyning. Et belegningsskift vil gjøre både
bussen og syklende oppmerksom på krysset.
Opphøyd kryss fungerer dårlig i gater der det
kjøres buss, da humper kan oppleves veldig
kraftig bakerst i bussen, da dette gir noe dårligere arbeidsforhold for bussjåføren. Dette kan

D

gens
ronnin

gate

unngås ved å bruke lange lamper opp i krysset

t
Torvga

Stenging av Torvgata for gjennomkjøring vi ska-

e
kelgat
a - syk

pe en helhetlig sykkelløsning. Da kan taxi og parkering erstattes av større mengde sykkelparkeringer. Det legges også til rette for varelevering i
bakken nedenfor Dronningens gate. På fortauet
etableres en varerampe som tar imot last.
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Illustrasjon Torvgata

