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Sluttbehandling - Endring av plan for Kjellmyra 

 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 21.04.2021: 

 
 

Votering 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak 
 
Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av detaljregulering for Kjellmyra, planID 2408 med 
plankart datert den 25.3.2021 og bestemmelser datert den 25.3.2021.  
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 19.04.2021: 

 

Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til vedtak. 
 
 

Votering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til vedtak. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 15.04.2021: 

 

Rådets uttalelse 

 
 
Rådets støtter rådmannens innstilling 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av detaljregulering for Kjellmyra, planID 2408 med 
plankart datert den 25.3.2021 og bestemmelser datert den 25.3.2021.  
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Stian Aase  
 

Sammendrag 
I Bystyret den 11.6.2020, PS 63/20, ble det vedtatt ny linjeføring for bybussene i Bodø. I denne planen ble 
kommunalt areal mellom Kudalsveien og Myrullveien foreslått som areal for å snu linje 2. Hensikten med 
denne planendringen er dermed å legge til rette for at linje 2 kan snus på dette arealet. Samtidig skal 
trafikksikkerhet for myke trafikanter ivaretas. Parkeringskravet til kommuneplanens arealdel innenfor sone 
B må være tilfredsstilt. For å kunne legge til rette for dette må gjeldende reguleringsplan for området 
endres. 
 
Krysset Kudalsveien x Myrullveien utgjør i dagens situasjon en trafikkfare. Det finnes ingen tiltak som skiller 
myke trafikanter fra kjørende. Det er dermed udefinert hvor man skal bevege seg som myk trafikant. 
Parkeringsplassen slik den er i dag bidrar med å gjøre trafikksituasjonen uoversiktlig. Spesielt unge myke 
trafikanter oppleves som ekstra sårbare. Krysset og parkeringsplass er utflytende og denne gruppen har 
spesielt problemer med å forholde seg til trygg ferdsel gjennom krysset og videre ut i Kudalsveien. 
 
Planendringen legger til rette for å skille myke trafikanter fra øvrig trafikk ved tilrettelegging for fortau og 
gang- og sykkelvei. Planen viser tiltak innenfor plangrensen, men vil koble seg på tiltak i pågående arbeid 
for trafikksikringstiltak for myke trafikanter i Kudalsveien.  
 
Fortau mellom holdeplass og snuplass skal etableres samtidig som snuplassen. Dette sikres gjennom 
rekkefølgekrav til planen. 
 



Planen stadfester arealbruk med parkering vest for felt 17. I gjeldende reguleringsplan for Kjellmyra er 
parkering regulert til anlegg for lek. Ved å utvide eksisterende parkeringsrekke vest for felt 17, mot nord, 
dekkes parkeringskravet i kommuneplanens arealdel. Det reguleres inn vendehammer i enden av veien.  
 
Det er 22 innkomne uttalelser etter at planendringen var på høring og offentlig ettersyn.  
 
Rådmannen vurderer at de positive, samfunnsmessige effektene av planen er større enn de negative 
konsekvensene som følge av fjerning av parkeringsplasser. 
 
Rådmannen anbefaler at planendringen for Kjellmyra vedtas. 
 

 

Saksopplysninger 

Hensikt med planen 
Hensikt med planendringen er å legge til rette for at linje 2 kan vendes på arealet som i dag er regulert til 
parkering, i tråd med vedtak i PS 63/20. Planen skal også legge til rette for myke trafikanter og reetablering 
av de parkeringsplasser som tilhører felt 17. 

 
Bakgrunn 
I bystyre den 11. juni 2020, PS 63/20, ble forslag for ny kollektivløsning i Bodø vedtatt. Den nye 
kollektivløsningen legger opp til at alle bybusser i Bodø skal kjøres som EL-busser fra 1. juli 2021. Det er 
også vedtatt en omstrukturering av linjenettet. Med omstrukturering av linjenett og overgang til elektriske 
busser er det dermed behov for ny infrastruktur i forbindelse med gjennomføringen av kollektivplanen.  
 
På bakgrunn av tellinger av passasjerer er det vedtatt å legge ned ruten mellom Universitetet og 
Skavdalslia. Årsaken til dette er få reisende, og at det dermed er behov for å omstrukturere bussmateriell til 
der hvor det er flest reisende. Rutetilbudet legges opp slik at bussen vil ha 10 minutters frekvens mellom 
NORD og Bodø lufthavn. På denne måten styrkes busstilbudet i et allerede stort og voksende marked. Blant 
annet er markedet voksende i Bodøsjøen og Alstad.  
 
For å realisere linjeføringen er det behov for egnet areal for å snu linje 2. Det er ønskelig at linjen vendes 
nærmest mulig endeholdeplass. Årsaken til dette er for å oppnå best mulig utnyttelse av tilgjengelig 
materiell. I prosessen for å se på linjeføringer og potensielle arealer for å snu linje 2 er det vurdert mange 
alternativer.  
 
Mellom Kudalsveien og Myrullveien, om lag 150 meter fra endeholdeplass er det foreslått areal for å snu 
linje 2 (figur 1). Arealet, som er eiet av Bodø kommune, ble i PS 63/20 presentert som mulig areal å snu 
linjen. Da saken ble vedtatt ble det arbeidet videre med denne løsningen.  
 
Holdeplassen ved Osphaugveien vil også bli reetablert som følge av omstruktureringen.  

 



 
Figur 1: Figuren viser alternativ plassering av areal for å snu linje 2 i vedtatt plan – Forslag til ny kollektivløsning i 
Bodø. 

 
 
 
 
 

Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel er det arealet som er tiltenkt snuplass, avsatt til bebyggelse og anlegg. 

 
Reguleringsplaner 
Tiltakene ligger innenfor reguleringsplan for Kjellmyra, planID 2408 (figur 2). 
Det er i all hovedsak areal som er allerede er regulert trafikkformål som vil omreguleres for å tilrettelegge 
for å snu linje 2. Parkeringsrekke vest for felt 17 hvor det i dag er parkeringsplasser er regulert til anlegg for 
lek. 

 



 
Figur 2: Figuren viser gjeldende reguleringsplan 

 

Dagens situasjon 

Parkering 
I dagens situasjon er det hovedsakelig beboere i området og studenter som benytter eksisterende 
parkeringsplass mellom Myrullveien og Kudalsveien. Da byutvikling var på befaring 4.9.2020, informerte 
beboer i Myrullveien om at parkeringsplassen benyttes av beboere i Knuthaugen borettslag i tillegg til 
beboere i Myrullveien. Parkeringsplassen benyttes i tillegg til opplagring av campingvogner, hengere, båter, 
etc. Dette er bruk som ikke dekker det daglige behovet for transport.  
 
Gjennom en mindre reguleringsendring og en dispensasjon har felt 17 krav på fire plasser på 
parkeringsplassen. Dette redegjøres for kort i avsnitt under. 
 
I sak 1267/82 den 12. august 1982 ble det gjort en mindre endring av reguleringsplan for felt 17 i 
reguleringsplan for Kjellmyra. Denne endringen innebar at 14 parkeringsplasser på parkeringsplassen 
mellom Myrullveien og Kudalsveien ble reservert for boligene i felt 17. 
 
Videre ble det i sak 10637/84 gitt dispensasjon for opparbeiding av 10 parkeringsplasser i samsvar med kart 
utarbeidet 19.10.1984. Det ble gjennomført makebytte på disse plassene mot 10 plasser på eksisterende 
parkeringsplass.  
 
Felt 17 har dermed fire parkeringsplasser det må legges til rette for i planendringen. 
 
Parkeringsplassen mellom Kudalsveien og Myrullveien er svært utflytende. Spesielt biler som står parkert 
på søndre rekke mot Kudalsveien er et av elementene som utgjør den største trafikkfaren i området (figur 
3). På befaring den 4.9.2020 sto det en større varebil parkert tett inn til krysset mot Myrullveien. Parkerte 
biler helt inn til krysset medfører at sikten mellom Kudalsveien og Myrullveien er helt blokkert for kjørende 
som kommer fra øst i Kudalsveien.  



 

 
Figur 3: Figuren viser parkeringsplassen mellom Kudalsveien og Myrullveien. På befaring 4.9.2020 stod en varebil 
parkert der hvor hengeren er plassert på bildet. Den stod i tillegg lengre ut mot Kudalsveien. Dette resulterte i at 
sikten i krysset var fraværende. Bildet er fra en tidligere befaring. 

 
Forholdet for myke trafikanter 
I dagens situasjon er det ingen tiltak i krysset som skiller myke trafikanter fra kjørende.  
 
Kudalsveien er stengt med bom mellom Osphaugveien og Rakleveien, noe som i seg selv bidrar til å ta vekk 
gjennomgangstrafikk. Alle myke trafikanter som skal enten mot øst eller vest må på et tidspunkt forholde 
seg til trafikken i Kudalsveien. På nåværende tidspunkt er det ikke tilrettelagt for å skille myke trafikanter 
fra øvrig trafikk i Kudalsveien.  
 

Busstrafikk 
I dagens situasjon kjører linje 1 og 2 i begge retninger i Kudalsveien. Tabell 1 viser hvor hyppig bussen 
frekventerer. 

 
Tabell 1: Tabellen viser frekvens for busser i Kudalsveien i dagens situasjon. 

Tidspunkt Linje 1 Linje 2 

0530 - 0700 20 min frekvens 30 min frekvens 

0700 - 1800 10 min frekvens 15 min frekvens 

1800 - 2100 20 min frekvens 30 min frekvens 

2100 - 2400 30 min frekvens 60 min frekvens 

 
I tidsrommet 0700 – 1800 er det i dag en frekvens på 20 busser i timen i Kudalsveien.  
 



Ved innføring av nytt rutesystem vil linje 1 kjøre Mørkvedveien. Linje 2 er tenkt snudd ved Myrullveien. Det 
vil dermed ikke lengre være busstrafikk i Kudalsveien mellom Myrullveien og Høgliveien. Antallet 
busspasseringer i Kudalsveien frem til Myrullveien x Kudalsveien reduseres til seks busser i timen i 
tidsrommet 0700 – 1800. Reduksjonen i busstrafikken er på dette strekket om lag 75%. Ny frekvenstabell 
presenteres i tabell 2. 

 
 
Tabell 2: Tabellen viser frekvensen i situasjon med nytt linjenett. 

Tidspunkt  Linje 2 

0530 - 0700 20 min frekvens 

0700 - 1800 10 min frekvens 

1800 - 2100 20 min frekvens 

2100 - 2400 30 min frekvens 

Planforslaget 
Hovedhensikten med planendringen er å legge til rette for at linje 2 kan snu så nærme endeholdeplass som 
mulig. Hensikten er å utnytte bussmateriell på best mulig måte. Det skal også tilrettelegges for myke 
trafikanter.  
 
Arealet som omreguleres er i hovedsak regulert eller benyttet til trafikkareal. For at tiltaket skal være 
gjennomførbart er det et kriterium at planen også legger til rette for trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
For å forbedre situasjonen for myke trafikanter, skal det etableres fortau mellom snuplassen og 
holdeplassen. Dette prosjekteres og opparbeides samtidig som snuplassen. Det reguleres også gang- og 
sykkelvei mellom Myrullveien og Kudalsveien, øst for snuplassen (figur 4).   

 
 

 
Figur 4: Figuren viser forslag til planendring. Rød sirkel viser utvidelse av eksisterende parkeringsplass. 
 

 



Det er et pågående arbeid med trafikksikringstiltak for myke trafikanter i Kudalsveien. Areal regulert o_SGS 
må sees i sammenheng med arbeidet for Kudalsveien. Fortau som er regulert i eksisterende plan ligger 
fortsatt inne, og er mulig å prosjektere og bygge som en del av en helhetlig løsning for myke trafikanter 
rundt snuplassen. 

 
Nye arealformål 
O_SVG1 (annen veggrunn – grøntareal) 
O_SVG1 reguleres annen veggrunn – grøntareal. Senter av snuplassen beplantes med vegetasjon som ikke 
er til hinder for fri sikt.  
 
O_SVG2 (annen veggrunn – grøntareal) 
O_SVG kan benyttes som grøfter, skjæring, fylling, snøopplag, plassering av lysmaster/skilt o.l.  
 
O_SV (veg) 
O_SV reguleres til offentlig kjørevei. 
 
SPA_1 og SPA2 (parkering) 
SPA_1 er stadfesting av eksisterende parkeringsplass. På SPA_2 skal de parkeringsplasser som fjernes fra i 
forbindelse med etablering av snuplassen reetableres. SPA_2 er markert med rød sirkel i figur 3. 
 
O_SF (Fortau) 
O_SF i planen er en del av fortauet som skal etableres mellom snuplassen og holdeplassen. Fortauet skal i 
sin helhet etableres mellom holdeplassen og snuplassen. Dette sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.  
 
O_SGS (Gang- og sykkelveg)  
O_SGS reguleres offentlig gang og sykkelvei. Hensikten med å regulere inn denne gang- og sykkelveien er 
for å lede myke trafikanter som kommer fra Myrfiolveien, vekk fra snuplassen og øvrig trafikk.  
 
O_GN1 – 3 (grønnstruktur, naturområde) 
O_GN1 – 3 reguleres til grønnstruktur, naturområde. Innenfor dette formålet tillates det beskjæring av 
vegetasjon for å bedre trafikksikkerheten inn i krysset.  
 

Beskrivelse av tiltaket 
Planendringen legger til rette for at linje 2 kan vendes på kommunalt areal nærme holdeplass og bidrar 
dermed til best mulig utnyttelse av bussmateriell. Planendringen, sammen med trafikksikringstiltak for 
Kudalsveien vil gi en helhetlig løsning for myke trafikanter.  
 

Hensikten med å regulere inn gang- og sykkelvei øst for snuplassen (o_SGS) er for å lede myke trafikanter 
unna snuplassen. Dette må som beskrevet tidligere, sees i sammenheng med pågående prosjekt for 
Kudalsveien.  
 

Fortau (o_SF) mellom snuplassen og holdeplass skal prosjekteres og etableres samtidig som snuplassen 
(figur 5). 



 

 
Figur 5: Figuren viser fortauet mellom snuplassen og holdeplass. Fortauet skal prosjekteres og bygges samtidig som 
snuplassen. 

 
I den eksisterende planen ligger det regulert inn gangvei/fortau. Dette ligger fortsatt inne og gir anledning 
for å bygge fortau som vil skille myke trafikanter fra kjøretøy rundt hele snuplassen. 
 

SPA_1-2 er regulert parkering. SPA_1 er stadfesting av allerede bruk og SPA_2 er regulert inn for å erstatte 
de fire plassene som tilhører felt 17.  
 
For utregning av parkeringsplasser er håndbok N100 – Veg- og gateutforming lagt til grunn. Her anbefales 
bredde på p-plasser på 2,5 meter. SPA_2 er 10 meter bred og tilrettelegger dermed for fire 
parkeringsplasser. SPA_1 og SPA_2 er totalt 45 meter. Det legges dermed til rette for totalt 18 p-plasser på 
parkeringsrekken.  
 
Kommuneplanens arealdel setter krav om antall parkeringsplasser. Jf. § 3.2 i bestemmelsene er det krav om 
minimum 1,2 p-plasser for boliger med BRA over 50m2 innenfor sone B. 
 

Prosjekt i Kudalsveien 

Det pågående prosjektet for trafikksikringstiltaket i Kudalsveien skal koble seg på fortau ved 
Høgliveien i øst og til bussholdeplassene i Kudalsveien. Prosjektet skal også koble seg på 
prosjektene som presenteres i denne planen. Skisse av hvordan det kan bli vises i figur 6. 
 



 
Figur 6: Figuren viser foreløpig prosjekt for trafikksikringstiltak i Kudalsveien. Sammen med nye tiltak som foreslås i 
planen og de eksisterende fortau i planen vil dette prosjektet bidra til et sammenhengende nettverk for myke 
trafikanter.  

 

Planprosess 
Det er vurdert at planendringen kan gjøres innenfor rammene av forenklet prosess, Jf. § 12-14 i plan- og 
bygningsloven, da de endringene som foreslås ikke er i strid med hovedhensikten til gjeldende plan. Forslag 
til planendring ble sendt på høring og lå til offentlig ettersyn i perioden 26. januar 2021 til 16. februar 2021. 

  

Høring og offentlig ettersyn 
Det kom inn totalt 25 uttalelser med merknader til planforslaget. Noen av uttalelsene var identiske. Innspill 
og svar på innspill, samt innspill i sin helhet ligger vedlagt saken.  
 
Innspill omhandler i hovedsak følgende tema: 

- Trafikksikkerhet og tiltak for myke trafikanter 
- Tap av parkeringsplasser 
- Kjøremønster 
- Nedlegging av linje 2 til Skavdalslia 

 
 
Endringer etter høring og offentlig ettersyn 
Endringer i plankart 

- Det er lagt inn vendehammer i enden av blindvei vest for felt 17 
- Det er lagt inn radius ved avkjørsel fra Kudalsveien 
- O_SGS er breddet ut til 3 meter.  

 
Endringer i bestemmelser 

- Det er lagt inn rekefølgekrav om at fortau mellom snuplass og holdeplass skal opparbeides samtidig 
som snuplass for buss. 

 



Vurderinger 
Planendringen bidrar til at linje 2 kan vendes på kommunal eiendom, nærme startholdeplass for linje 2.  
 
Planen, sammen med pågående prosjekt i Kudalsveien bidrar til at det kan etableres en helhetlig løsning for 
myke trafikanter. 
 
Fjerning av parkeringsplasser bidrar til å øke sikten i krysset markant. Et kjøremønster hvor kjørende som 
skal inn og ut fra Kudalsveien forholder seg til snuplassen som en rundkjøring bedrer trafikksituasjonen 
ytterligere. Planen bidrar til å stramme opp et kryss som er svært utflytende i dagens situasjon. 
 
Gang- og sykkelveg øst for snuplassen bidrar til å lede myke trafikanter som skal til/fra Mørkved 
bydelssenter, etc. utenfor trafikkareal. Løsningen må sees i sammenheng med pågående prosjekt for å 
tilrettelegge for myke trafikanter i Kudalsveien. Fortauet mellom holdeplass og snuplass, skiller myke 
trafikanter fra øvrig trafikk vestover. 
 
Redusert busstrafikk i Kudalsveien vil bidra til å redusere risikoen for myke trafikanter. I dagens situasjon 
må alle myke trafikanter som beveger seg gjennom krysset også forholde seg til trafikken i Kudalsveien.  
 
Tiltaket vil gi negative konsekvenser ved at parkeringsplasser fjernes. Det legges til rette for å reetablere 
parkeringsplasser som tilhører felt 17. Parkeringskravet i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 dekkes 
gjennom planendringen. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Etablering av fortau, gang- sykkelvei og reetablering av parkeringsplasser må dekkes av Bodø kommune.  
 
FN’s bærekraftsmål 
Planen og tilgrensende prosjekt for trafikksikringstiltak i Kudalsveien bidrar til å skille myke trafikanter fra 
øvrig trafikk. Planen legger også til rette for bedre sikten inn i krysset. Dette, sammen med en markant 
nedgang i gjennomgangskjøring av busser gjør det tryggere for alle trafikkgrupper.  
 
Løsningen legger til rette for at bybussene kan kjøres elektrisk fremfor på diesel når det nye rutenettet 
innføres.  
 
Løsningene svarer derfor til bærekraftsmål 11 og 13.  
 
Klima- og energiplan 
Tiltaket legger til rette for at bybusser kan kjøres elektrisk fremfor diesel. Tiltaket bidrar dermed til å ta ned 
utslipp av co2 i Bodø kommune. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Planen bidrar til å legge til rette for innføring av el-busser i Bodø kommune. Planen bidrar til en langt mer 
trafikksikker og oversiktlig løsning i krysset. Sammen med tilgrensende prosjekter for å tilrettelegge for 
myke trafikanter bidrar tiltaket til å skille myke trafikanter fra kjøretøy rundt hele snuplassen.  
 
Rådmannen vurderer at de positive, samfunnsmessige effektene av planen er større enn de negative 
konsekvensene som følge av fjerning av parkeringsplasser. 
 
Rådmannen anbefaler at planendringen for Kjellmyra vedtas. 
 
 



Trykte vedlegg: 

1 Forslag til plankart 
2 Forslag til bestemmelser 
3 Oppsummering av merknader 

Andre referanser: 

Merknader etter høring og offentlig ettersyn 
 
Disse er tilgjengelig på:  
https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html  
 
 

Bærekraftsmål 
 
 

 

Planen, sammen med tilgrensende prosjekter bidrar med å skille myke trafikanter fra kjøretøy. 

 

Planforslaget legger til rette for at det kan innføres elektriske bybusser fra 1. juli 2021 

 
 
Rett utskrift: 
Joacim Ekrem Johansen 
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