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Orientering byggeprosjekter i kommunal regi, 
Bypakke Bodø.



2020
Prosjekter utført i 2020

Trafikksikkerhet, gang/sykkelvei og miljø:

Fjellveien (Fullføring av prosjektet, avsluttet)

Hunstadringen (GV fra Alf Asplunds vei til Hunstad ungdomsskole, gjennopptas)

Gamle Riksveg /Bødøsjøveien (Oppgradering av GV, Busstopp og kryss, avsluttet) 

Rønvikgata (Bedre adkomst mot Sykehuset, øke lesbarhet og trivsel ved busstopp)

Hernesveien (Under bygging, VA er med, Ferdigstilles)

Parkveien (Under bygging, VA er med)

Hålogalandsgata (Oppgradere lyskryss ved Aspåsen)

Kollektiv:

Hunstadringen, 2 busstopp

Gamle riksvei, Busstrase og Gangvei

Kongensgate, Busstopp



2020

Følgende prosjekter ble tenkt utredet og prosjektert i 2021. 

Sjøgata (under detaljering, ferdig August)

Snuplass Tverlandet (under detaljering. Anlegg ferdigstilles til juli 21))

Reinslettveien er under detaljprosjektering, og er et samarbeid med VA-seksjonen. (anlegg 23/24)

Det er også endel dropsoner under utarbeidelse:

Mørkvedmarka (Byggestart forestående)

Alstad skolene (Byggestart forestående)

Økonomi 2020

Budsjett: 113 mil

Prognose: 60 mill

Resultat: 39 mill



Orientering 2020

Noe endrede arbeidsmetoder på grunn av situasjonen vi er i, men det skal ikke ha påvirket 
produksjonen nevneverdig. Prosjektene som går i dag er et samarbeid med VA avdelingen 
der vi leier byggeledelse fra VA. Det ble satt i gang detaljprosjektering av Sjøgata, som 
forventes ferdig til August 21, Snuplass for buss på Tverlandet (må ferdigstilles innen 
1.7.2021) og en del mindre prosjekter. Kapasitet på Detaljprosjektering har økt i 2020, men 
vi forventer ikke resultat av dette før 2022. Det vurderes å øke bemanning i bypakken for å 
øke takten i utbyggingen, enten ved innleie eller ved prosjektstillinger. 



Prosjekter som er under bygging eller startes

Kollektivtrase mellom Høgåsen og Oddan
Snuplass/lader for buss ved Gamle Tverlandet skole
Busstopp ved Bodin VGS
Torvgata (Ny overflate, VA-sanering)
Trafikksikkerhetstiltak ved Mørkvedmarka skole
Hjertesone ved Alstad skolene
Miljøtiltak ved Zefyrhaugen
Siste del av Hunstadringen, (Kryss, busstopp og Fortau)
Oppstart bygging av Sjøgata (Høst)

Prognose 60 mill.

2021

Reinslettveien

Rundkjøring i Jernbaneveien ved Tjelberget

Snarvei mellom Einmoveien og Fjellveien

Nye busstopp ved Bodin VGS

Prosjekter under Detaljprosjektering 




