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1 Sammendrag 
Bakgrunnen for planarbeidet er at Dronningens gate er utpekt som sykkelrute i Kommunedelplan for 

sykkel 2018-2025. Planområdet består av Dronningens gate og deler av Parkveien. 

Oppstart av planarbeid ble varslet med brev av 11.9.2019, og annonse i Avisa Nordland 14.9.2019. 

Leietakere, representanter for varelevering, interesseorganisasjoner med videre ble invitert til 

workshop 25.9.2019. Samme dag ble også grunneiere og befolkningen invitert til workshop. 

27.6.2020 ble det varslet utvidelse av planområdet i øst. Det kom tre innspill til varsel om oppstart, 

og tre ved varsel om utvidelse av planområdet. 

Kommunens vurdering er at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om 

konsekvensutredning.  

Planforslaget legger opp til ny kryssing for gående og syklende over Parkveien og sykkelfelt mellom 

Parkveien og Bankgata. Fra Bankgata til Hålogalandsgata er det ikke eget sykkelanlegg, men sykling i 

blandet trafikk. Det foreslås å utvide kollektivgata to kvartaler til mot vest, ned til Hålogalandsgata og 

ett kvartal mot øst – til Havnegata.  

 

2  Bakgrunn 
2.1  Hensikten med planen 
Bakgrunnen for planarbeidet er at Dronningens gate er utpekt som sykkelrute til viktige målpunkter i 

sentrum i Kommunedelplan for sykkel 2018-2025. Viktige målsettinger i kommunedelplanen er at 

flere skal ta i bruk sykkel som transportmiddel; det skal være trygt og oppleves trygt å sykle i Bodø, 

og det skal være god fremkommelighet for syklister hele året. 

Målet for reguleringsplanen er at Dronningens gate blir en naturlig trasé å velge som syklist inn til og 

ut fra sentrum. Planen skal ivareta målsettingen i sykkelplanen samtidig som Dronningens gate 

ivaretas som boliggate, kollektivgate og sentrumsgate med handel og service.  

Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate fra Hålogalandsgata til Parkveien og deler av Parkveien, 

og gjelder selve gategrunnen.  

2.2  Forslagstiller og plankonsulent 
Forslagsstiller er Bodø kommune. Planen er utarbeidet av Byutvikling, Teknisk avdeling. Link 

arkitektur/Multiconsult har gjennomført et forprosjekt som ligger til grunn for planarbeidet.  

2.3  Tidligere vedtak i saken 
Dronningens gate ble vedtatt som sykkelrute i Kommunedelplan for sykkel del 1 i 2017. Denne ble 

slått sammen med den endelige planen som ble vedtatt i 2018.  

2.4  Utbyggingsavtaler 
Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtaler i dette prosjektet. 

2.5  Krav om konsekvensutredning  
Kommunens vurdering er at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om 

konsekvensutredning. Det er gjort en vurdering av om planarbeidet utløser krav om planprogram i 

henhold til Forskrift om konsekvensutredninger i forbindelse med varsling om oppstart av planarbeid 
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i september 2019. Tiltaket ligger innenfor rammene i kommuneplanens arealdel 2018‐2030 og 

gjeldende reguleringsplaner, og er ikke av en slik art at det i seg selv utløser krav til planprogram. 

 

3  Planprosessen 
 

3.1  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Multiconsult/Link Arkitektur ble engasjert til å gjennomføre forprosjekt for Dronningens gate. I 

forbindelse med dette arbeidet ble det holdt workshop med ansatte i Bodø kommune, Statens 

vegvesen, Nordland fylkeskommune og Saltens bilruter 28. august 2019. 

Oppstart av planarbeid ble varslet med brev av 11.9.2019, og annonse i Avisa Nordland 14.9.2019. 

Leietakere, representanter for varelevering, interesseorganisasjoner med videre ble invitert til 

workshop 25.9.2019. Samme dag ble også grunneiere og befolkningen invitert til workshop. 

I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid kom det tre innspill. 27.6.2020 ble det varslet 

utvidelse av planområdet i øst. Det kom tre innspill til utvidelsen. Alle innspillene er referert og 

kommentert under.  

3.1.1  Innspill til varsel om oppstart er oppsummert og kommentert i tabellen 

 Oppsummert innspill Svar fra Bodø kommune 

Nordland 
fylkes-
kommune 

1. Forholdet til regionale interesser  
Så langt fylkeskommunen kan se, er dette tiltaket 
ikke i strid med regional politikk slik det blant 
annet går fram av de arealpolitiske retningslinjene 
i Fylkesplan for Nordland.  
Viser til Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som 
inneholder klare mål for arealpolitikken i 
perioden, og ber om at det tas hensyn til disse i 
planarbeidet, spesielt kap 8.2 By- og 
tettstedsutvikling, som bl.a. sier:  
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet 
og helse fremmes gjennom god stedsforming, 
attraktive og tilgjengelige utearealer, og 
infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport.  
d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge 
videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 
stedets karakter og identitet.  
i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet 
til kollektivtransport og overgang mellom ulike 
transportmidler.  
q) Uteområder skal i størst mulig grad sikres en 
design med universell utforming.  

Det er positivt at planen legger til rette for 
miljøvennlig mobilitet og sikring av siktlinjer i kryss. Vi 
ber om at man i planarbeidet vektlegger 
trafikksikkerhet og fremkommelighet for både 
gående, syklende og buss. 
2. Planfaglig: Overvannsproblematikk vil 

sannsynligvis øke fremover. Vi anbefaler at 

1. Planen vil i stor grad 
ivareta målene i 
planarbeidet.  
c) Planen fremmer 
miljøvennlig transport. 
Planen legger til rette for 
sykling.  
d) Tas til orientering. 
Kulturminner er kartlagt 
og beskrevet. 
i) Planen legger opp til to 
nye holdeplasser og det 
foreslås utvidelse av 
kollektivgate. Det 
reguleres inn 
holdeplasser nært viktige 
målpunkter. 
q) Universell utforming 
skal ivaretas. 

2. Tas til orientering. 
3. Eldre bygg langs 

strekningen er kartlagt. 
Deler av planområdet er 
innenfor Riksantikvarens 
NB!-register. Planen 
berører ingen bygninger, 
og vil heller ikke medføre 
strukturelle endringer. 
Det ligger en vernet 
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kommunen benytter seg av veilederen «Lokal 
håndtering av overvann i kommuner» som er 
utarbeidet av COWI AS på vegne av Vestfold 
fylkeskommune.  

3. Kulturminnefaglig: Vi har på dette stadiet av 
planarbeidet ingen kulturminnefaglige merknader, 
men gjør oppmerksomme på at det ligger flere 
eldre bygg langs Dronningens gate mellom 
kryssene i Nøstgata og Parkveien. 

telefonkiosk innenfor 
planområdet. Denne skal 
bevares. 

Statens 
vegvesen 

1. Forprosjektet med kartlegging av dagens situasjon 
gir en veldig god beskrivelse av slik Dronningens 
gate framstår i dag og er et godt grunnlag for 
videre detaljplanlegging av konkrete tiltak. 

2. SVV uttaler seg som riksvegforvalter i denne 
plansaken. Rv. 80 kommer inn mot rundkjøringen 
på Snippen fra øst og går videre ned Sjøgata til 
rundkjøringen med Jernbaneveien. Jernbaneveien 
har riksvegstatus gjennom rundkjøringen til 
fergeleiet til Lofoten. Statens vegvesen viser til 
Bypakke Bodø sitt forprosjekt for utbedring av rv. 
80 fra Thallekrysset, via Snippen og ned Sjøgata til 
rundkjøringen ved Bodø jernbanestasjon. Det er 
viktig at tiltak for gående og syklende i 
Dronningens gate ses i nær sammenheng med 
planlagte g/s-traséer rundt Snippen. 
Kontaktperson i Bypakke Bodø som har ansvar for 
forprosjektet på rv. 80, er Ole Wiggo Nerva.  

3. Statens vegvesen ser svært positivt på at Bodø 
kommune planlegger tiltak i Dronningens gate 
som demper bilkjøring og fremmer gang- og 
sykkeltrafikken. Dette er et tiltak i tråd med 
regjeringens mål om at veksten i 
persontransporten i byene skal skje med sykkel, 
kollektiv eller gange.  

1. Bodø kommune har hatt 
møter med Statens 
vegvesen for å avklare 
grenser for planen og 
løsning ved Snippen.  

2. Planen omfatter deler av 
statens vegvesens areal 
ved Snippen etter avtale 
mellom Bodø kommune 
og Statens vegvesen.  

3. Tas til orientering. 
 
 
 

Thomas 
Lundstrøm 

I kryss Dronningensgate/Rønvikgata er det behov for 
kum og bedre vannhåndtering. Årsak er at ved hvert 
regnvær og snøsmeltning så ansamles vann i dette 
kryss. Dette har gjennomtid også ødelagt asfalt, samt 
gjør at mjuke trafikanter går mitt i veien og tar usikre 
valg. 
 
Ønsker at det settes ned en kum og det etableres 
overvannsrør. I tillegg burde det etableres gangfelt 
over krysset, og eventuelt 4-5 meter med kantstein 
langs med gresset (se på bilden). Deretter kan 
kommunens asfaltcontainer lappe i de hull/skader på 
asfaltdekket samt legge asfalt langs med kantsteinen. 
Pga. lav ÅDT så vill en fullverdiglapping vare nok og 
det er ikke behov for reasfaltering av hele området. I 
dag er asfalten dårlig og de få gangene kommunen har 
gjort lapping i Rønvikgate så holder disse ikke lengre 

Endelig løsning for 
overvannshåndtering vil 
løses i detaljprosjektering.  
 
Ved oppgradering av gata vil 
det legges ny asfalt i hele 
gata.  
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på grunn av dårlig vannhåndtering. Om det uansett 
skal investeres i tiltak for å etablere en sykkelveg i 
Dronningensgate så utgjør dette ekstra arbeide 
mindre enn 100 000 kr.  

3.1.2  Innspill som kom inn ved utvidelse av planområde 

Innsender Innspill Svar fra BK 

LUKS 1. Varetransporten må legges bedre inn i planen. 
Nødvendig areal må sikres slik at varetransport 
kan forgå forsvarlig hva angår myke trafikanter 
osv. Sjåførenes arbeidsmiljø må også være 
ivaretatt. Kommunen må knytte sammen 
miljøplaner, arealplanen med byggesaker etc., 
dette da disse ofte vanskeliggjør en effektiv og 
miljøvennlig varetransport når dette ikke er 
samhandlet. 

2. Vareleveringslommer/biloppstillingsplassene må 
etableres innenfor sykkelfelt slik at det ikke skapes 
farlig situasjoner mellom sjåfører som triller tunge 
varer tvers over sykkelfeltet og syklistene som 
kommer i full fart. Ref. Klæbuveien 70 i 
Trondheim. 

3. LUKS viser til regelverket og bransjestandard: 
a. Varetransportørene har behov for en 

lasteplass på 20 m pr. kvartal.  
b. Det skal legges til rette for den typen kjøretøy 

som bransjen benytter.  
c. Frihøyder, bredder etc. må følge regelverkets 

krav, kjøretøyer som benyttes må ha frihøyde 
4,5m, kjøretøyenes bredde er 3,2m., dette er 
bilens bredde inklusive speil, for singel bil 
som bransjen benytters lengde 12 m. 

d. Krav som ligger i TEK 17 for varemottak skal 
ivaretas på lik linje med kravene til universell 
utforming.  

e. IK-Mat forskriften må følges når det gjelder 
ubrutt kjølekjede.  

f. Arbeidstilsynets regler om avstand fra 
biloppstillingsplass/varemottak til varenes 
plassering ikke må overstige 50 m for enkelt 
leveranser. For leveranser som er 
gjentagende kommer summasjonen av dette 
til betydning noe som i Arbeidstilsynets 
transportkampanje satte 20 meter som 
avstandsgrense.  

g. Transportveien må være fri for snø og is. I 
bransjens egen standard finner man løsninger 
på hvordan dette gjøres. BVL og HMS 
beskrivelsene for varetransport kan hentes 
på LUKS sine hjemmesider. Det må også støy 
sikres mot boliger. Dette gjøres med å følge 
kravene i TEK 17. 

1. Tas til orientering.  
2. Det legges ikke opp til 

varelevering og 
sykkelfelt i kjørebanen 
på samme strekning.  På 
strekningen med 
sykkelfelt løses 
varelevering på egen 
eiendom.  

3. Lover og forskrifter skal 
følges. Planen legger 
ikke opp til endring av 
vareleveringsituasjonen, 
annet enn at tidsstyring 
anbefales.  
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h. Adkomst til varemottaket må være i samsvar 
med: Arbeidsplassforskriften Best nr. 701 og 
702 §§ 2-1, Utforming av arbeidsplasser og 
arbeidslokaler §§ 2-18, Ferdsel og adkomst 
§§ 2-20, Lasteramper, lasteplasser, tippsteder 
og kaier §§ 2-24 Særskilte vernetiltak for 
utendørs arbeidsplasser §§ 1 i 
Byggherreforskriften 

NFK Vi viser til varsel om utvidet plangrense. Det er 
positivt at kommunen skal legge til rette for 
trafikksikker atkomst fra Snippen til Dronningens gate. 
Vi viser til vårt innspill til oppstart av planarbeidet i 
brev 29.10.19. Vi har ingen ytterligere merknader til 
varsel om utvidet plangrense. 

Tas til orientering. 

Statens 
vegvesen 

Vi gav innspill til oppstarten av planarbeidet 
03.10.2019. Planområdet er nå utvidet til å omfatte 
deler av Parkveien mot Kongens gate i sør og mot 
rundkjøringen ved Snippen i nord. Planutvidelsen er 
gjort for å kunne regulere tilslutningene til det de 
øvrige kjøre- og gangarealene. Utvidelsen omfatter 
også statlig vegareal og er gjort i samråd med Statens 
vegvesen. Vi har ingen merknader til utvidelsen av 
planområdet. 

Tas til orientering. 

 

3.1.3  Oppsummering av innspill fra workshop 1, 28.08.2019 

I løpet av workshopen kom det innspill som har gitt føringer for hvilke løsninger man gikk videre med 

i prosjektet. Løsninger som pekte seg ut som aktuelle etter workshopen: 

Snippen: Utfordrende og må jobbes videre med, men aktuelle løsninger er: 

- Hevet kryss med «shared space».  

- Se på muligheter for innsnevring og utforming av krysset.  

Delstrekning A: to sykkelløsninger som var aktuelle;  

- Sykling i blandet trafikk: En sykkelgate med brede fortau på begge sider  

- Sykkelfelt: en enveiskjørt gate med sykkelfelt i én, eller to retninger. 

Delstrekning B og C: Gruppene hadde 3 ulike forslag. Alle tre forslag er reelle muligheter som tas med 

videre. Som sykkelløsning pekte det seg ut to aktuelle forslag:  

- Kollektiv- og sykkelgate: Sykling i blandet trafikk  

- Sykkelfelt i to retninger: med mulighet for at feltet legger seg i fortau bak busstopp. 

3.1.4  Workshop 2, del 1 og 2 

Det ble holdt to workshoper for gårdeiere, interesseorganisasjoner, beboere og åpent for alle. Ulike 

løsninger ble presentert for strekningene. Referater, med kommentarer fra Bodø kommune, er 

vedlagt. 
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3.1.5 Arbeidsmøte  

Den 17. februar 2021 ble det holdt et arbeidsmøte mellom Nordland fylkeskommune, Bodø 

kommune og Strategisk-Ruteplan AS. Hensikten med møte var å se på alternative holdeplasser i 

sentrum.  

På bakgrunn av møte legges det frem et alternativ 2 til plankart. Alternativet skiller seg fra alternativ 

1 med at det har en annen holdeplasstruktur. Forslaget presenteres som alternativ 2.  

4  Planstatus og rammebetingelser 
4.1  Overordnede planer  

4.1.1  Fylkeskommunale planer  

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

Mest relevant for denne planen er kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling:  

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 

stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer 

miljøvennlig transport.  

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 

stedets karakter og identitet.  

i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom 

ulike transportmidler.  

q) Uteområder skal i størst mulig grad sikres en design med universell utforming. Det er 

positivt at planen legger til rette for miljøvennlig mobilitet og sikring av siktlinjer i kryss. Vi 

ber om at man i planarbeidet vektlegger trafikksikkerhet og fremkommelighet for både 

gående, syklende og buss. 

4.1.2  Kommunale planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har åtte satsingsområder, der særlig det fjerde delmålet, Bærekraftig 

byutvikling, er relevant. Under satsingsområdet er det flere delmål, der delmål 5 er særlig relevant. 

Det sier at «Det skal være fokus på fremtidsrettet infrastruktur og mobilitetsløsninger. Løsninger for 

fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk skal prioriteres foran privatbilisme, og trygg skolevei skal 

prioriteres aller høyest.» 

Kommuneplanens arealdel 

Området er i hovedsak avsatt til «Veg» i Kommuneplanens arealdel. Deler av planområdet omfatter 

areal som er avsatt til «Sentrumsformål» og «Boligbebyggelse». I øst er noe areal avsatt til 

«Kombinert bebyggelse og anleggsformål». 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 kan oppsummeres med: Bodø - Kompakt og grønn utvikling. 

Satsningen på en kompakt byutvikling videreføres fra tidligere kommuneplaner og videreutvikles. 

Kommuneplanens arealdel sier blant annet at «God infrastruktur og mobilitet for mennesker og varer 

er sentralt for å skape et godt liv for Bodøs innbyggere.» 
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Kommunedelplan for sykkel 

Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2018. Dronningens gate er blant de fire rutene som skulle 

prioriteres gjennomført de første fire årene etter vedtak. Dronningens gate er også en av rutene som 

prioriteres for vinterdrift.  

Plan for trivsel og gode levekår 

I handlingsplanen til «Plan for trivsel og gode levekår» er gjennomføring av sykkel- og gangveistrategi 

en oppgave lagt til Teknisk avdeling. 
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4.2  Gjeldende reguleringsplaner 
Det er ingen gjeldende plan for hele Dronningens gate, men flere planer som omfatter deler av 

Dronningens gate. Planer som skal delvis oppheves og erstattes av Detaljregulering for Dronningens 

gate: 

PlanID Plannavn Vedtatt 

1160 Snippen, Fischebygget 1995 

1033 Kvartal 39 2008 

1215 Østre skolepark, kvartal 31, 32 2002 

2015002 Detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21 2015 

1147 Kvartal 26, del av 2000 

2015009 Detaljreguleringsplan for Rådhuset 2015 

1055 Kvartal 25, Felt B8, Bodø 2011 

1173_01 Kvartal 15, reg.endring 1997 

1212_A Bodø torg og deler av Torvgt. 1999 

2015006 Detaljregulering for kvartal 30 2016 

2017002 Storgatakvartalene 9,10,17,18 og 19 2018 

1043 Nerbyen, kvartalene 21, 22, 23 og 24 2009 

1295_01 Kvartal 22 2015 

1256 Bodø stamnetterminal 2011 

1210  Bebyggelsesplan for Kvartal 20 1996 

 
 

4.3  Tilgrensende planer 
I tillegg til planer som overlappes, grenser disse planene til Detaljregulering for Dronningens gate: 

PlanID Plannavn Vedtatt 

1206 STORGT.mellom PR.SCHYTTES GTTORVGT 1988 

2016018 KV 99. Bodø Sentrum 2017 

 
 

4.4  Temaplaner 
Temaplaner som er relevante for dette planarbeidet: 

 Formveileder for byrom i Bodø sentrum, vedtatt av bystyret 2012.  

 Bodø kommunes Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 

 God folkehelse - med mennesket i sentrum. Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018 – 

2021 

4.5  Statlige planretningslinjer, rammer og føringer  
De mest aktuelle statlige føringene er: 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023  

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Nasjonal transportplan 2018-2029 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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5  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1  Beliggenhet 
Planområdet består av Dronningens gate mellom Parkveien og Hålogalandsgata i Bodø sentrum. 

Planområdet omfatter også deler av Rundkjøringen ved Snippen og Parkveien. Planområdet er cirka 

21400 m2. 

 
Figur 1 Dronningens gate er vist med gul strek på illustrasjonen. Kilde: LINK Arkitektur/Multiconsult 
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Planområdet som er varslet er vist med rød strek på illustrasjonen nedenfor.  

 
Figur 2 Planområdet er markert med rød strek. 

Planområdet berører i hovedsak kommunale eiendommer; 138/700, 138/4720, 138/4722, 138/4765, 

men berører også private eiendommer; 138/2001, 138/2026, 138/2144 og Statens vegvesens 

eiendom 143/2. 

5.2  Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet omfatter Dronningens gate, samt deler av tilstøtende gater i kryss. Hele strekningen har 

tosidig fortau. Fartsgrensen i gata er 30 km/t, bortsett fra en kort strekning ved Bankgata. 

Fortausbredde, type bebyggelse og beplantning varierer langs gata.  

5.2.1  Snippen – rundkjøring og krysset mellom Parkveien og Dronningens gate 

Deler av rundkjøringen på Snippen inngår i planområdet. Arealet består av trafikkformål. 

5.2.2  Delstrekning fra Snippen til Bankgata 

Delstrekningen går fra Parkveien og Bankgata. Det er fortau på begge sidene av gata. Fortauet på 

nordsiden er bredt og med gatelys og trær. Fortauet på sørsiden er noen steder smalere enn kravet i 

kommunalteknisk norm, som sier fortau skal være minimum 2,5 meter. Det er parkering langs 

sørsiden av gata.  

I øst er det tannlege på sørsiden av gata. På nordsiden av gata ligger Islamsk kultursenter Nordland. 

På vestsiden av Parkveien ligger Politihuset. 

Det er stort sett boligbebyggelse langs gata. Bebyggelsen er i hovedsak lav, og ikke mer enn to 

etasjer. Østre skolepark skiller seg ut langs denne strekningen med fem etasjer.  

5.2.3  Delstrekning mellom Bankgata og Torvgata 

Langs delstrekningen er det i hovedsak næring i første etasje. Det er en del boliger langs strekningen, 

blant annet Meierikvartalet, med noe næring i første etasje og bolig i de øvrige etasjene, men det er 

også rene kontorbygg, som rådhuset. Høyden på bebyggelsen er mellom to og sju etasjer. 
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I denne delstrekningen kjører det buss. Strekningen har brede opparbeidede fortau, med trær på 

fortauet på nordsiden. Ved Kongeparken er det etablert en midlertidig holdeplass, etter at en 

holdeplass måtte stenges på grunn av byggeaktivitet.  

I vest grenser delstrekningen mot Torvgata, som også er en viktig gate for syklister og fotgjengere. 

Dette krysset er et viktig knutepunkt.  

Bredden på gatesnittet varierer noe langs delstrekningen, men er i gjennomsnitt 16,5 meter. 

Delstrekningen har tre kvartaler, og kun det midterste har gateparkering. Kjørebanebredden ligger på 

ni meter i de to andre kvartalene, selv om de ikke har kantparkering. 

5.2.4  Delstrekning mellom Torvgata og Hålogalandsgata 

Delstrekningen har brede fortau. I det østre kvartalet er det bussholdeplasser. Her står også 

busskurene/busshusene Hvite netter. Det er i hovedsak næring i første etasje i denne delstrekningen, 

men også boliger i første etasje langs sørsiden av Dronningens gate.  

5.3  Stedets karakter 

5.3.1  Delstrekning fra Parkveien til Bankgata og Snippen  

Ved Snippen er det mye trafikk, med Riksvei 80 som går gjennom rundkjøringen. Dronningens gate 

mellom Parkveien og Bankgata er i hovedsak ei boliggate. Gata oppleves rolig, og det er relativt lite 

trafikk og lav hastighet. Gata oppleves grønn, siden det er flere hager langs gata og noen gatetrær. 

Strekningen møter Bankgata, som er mer trafikkert og forkjørsregulert.   

5.3.2  Delstrekning mellom Bankgata og Hålogalandsgata 

Ved Bankgata er det et skille, og bebyggelsen vest for Bankgata har en mer bymessig form. Det er 

mer næring i førsteetasjene. Det er ingen hager mot gata, og enkelte deler av strekningen har heller 

ikke gatetrær. Denne delen av gata oppleves derfor mindre grønn enn delstrekningen fra Bankgata 

og østover. Bebyggelsen er høyere og det kjører buss på denne strekningen. 

5.4  Landskap og terreng  
Dronningens gate er orientert nordvest/sørøst. I den østre delen av gata er det lite helning. Mot vest 

faller gata og høydeforskjellen mellom Dronningens gate og de parallelle gatene mot sør øker.  

5.5  Kulturminner og kulturmiljø 

5.5.1  Temaplan kulturminner 

Det er flere bygninger og eiendommer langs Dronningens gate som inngår i temaplanen for 

kulturminner. For flere av disse er det fasade mot tverrgatene til Dronningens gate som er viktige og 

ikke fasaden mot Dronningens gate. Områdene i kulturminneplanen som er mest aktuell for denne 

planen er: 23, 29, 31 og 56.  
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Figur 3 Utsnitt fra Temaplan kulturminner 

5.5.2  Riksantikvarens NB!-register 

Deler av Bodø sentrum inngår i Riksantikvarens NB!-register. Delområdet omfatter 

sentrumsbebyggelse i tilknytning til Sjøgata, Torvgata og Havnegata i Bodø.  

 
Figur 4 Kart over NB!-området i Bodø, samt SEFRAK-registrerte bygninger. 

5.5.3  Telefonkiosk 
Telefonkiosken som står ved krysset mellom Dronningens gate og Parkveien er en av hundre fredede 

telefonkiosker i Norge. Telefonkiosken ble åpnet som Lesekiosk 12. august 2020.  
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Figur 5 Telefonkiosken ved Dronningens gate 100.  

5.6  Naturverdier  
Det er ikke registrert viktige naturverdier i eller langs gata. 

5.7  Rekreasjonsverdi og rekreasjonsbruk 
Gata er en viktig forbindelse for myke trafikanter til eller fra sentrum, ut til andre bydeler og mot 

marka. Dronningens gate går gjennom et parkområde ved Bankgata og grenser mot Kongeparken 

ved Torvgata. 

5.8  Trafikkforhold 
Man kan komme inn i Dronningens gate via Parkveien i øst eller Hålogalandsgata i vest og fra flere 

tverrgater. De fleste tverrgatene er enveisregulerte. Dette gjelder ikke Bankgata, som er 

forkjørsregulert. Fartsgrensen er 30 km/t i hele gata, bortsett fra en kort strekning øst for Bankgata.  
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Figur 6 Trafikkregulering i østre del av Dronningens gate og tverrgater, Bodø sentrum. Kilde: Trafikkanalyse Dronningens 
gate, Multiconsult 

Kvartalene mellom Rønvikgata og Bankgata er toveiskjørt. Strekningen har mange avkjørsler til 

private boliger. Det er gateparkering langs hele sørsiden av gata, bortsett fra ved Østre Skolepark og 

ved kryss. Mellom Parkveien og Rønvikgata er Dronningens gate enveisregulert.  

5.8.1  Trafikkmengde 

Det er mest trafikk i de to vestre kvartalene. Der er det målt årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1900 i kvartalet 

lengst vest, og 868 i kvartalet som er skiltet kollektivgate. I øst er det målt en ÅDT på 734. 

 
Figur 7 Årsdøgnstrafikk og fartsgrense i Dronningens gate. Fra kartleggingsrapport av LINK/Multiconsult. 
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5.8.2  Ulykkessituasjon 

Kartet nedenfor viser registrerte ulykker i og langs Dronningens gate.  

 
Figur 8 Ulykker i og langs Dronningens gate, 2001-2018 

5.8.3  Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er fortau på begge sidene langs hele Dronningens gate. Det er gangfelt i krysset mellom 

Dronningens gate og Bankgata og i krysset mellom Dronningens gate og Biskop Kroghs gate, 

Dronningens gate og Rådhusgata, Havnegata, Torvgata, Professor Schyttes gate, Sandgata og 

Hålogalandsgata. I de andre kryssene har fortauene nedsenket kantstein, men ikke oppmerket 

gangfelt.  

5.8.4  Kollektiv 

Dronningens gate mellom Hålogalandsgata og Rådhusgata er blant de viktigste strekningene for 

kollektivtrafikk i Bodø. Alle bussene passerer og har holdeplass her. Det gjelder også regionbuss.   

5.8.5  Parkering og varelevering 

Det er gateparkering i Dronningens gate. Mellom Parkveien/Snippen og Bankgata er det 36 

parkeringsplasser. Dette er i sone 2. Dronningens gate mellom Bankgata og Hålogalandsgata inngår i 

sone 1, og her er det 6 parkeringsplasser, Den ene plassen er reservert HC. Det skiltes parkering 

forbudt på vinteren.  

Varelevering foregår til flere kvartaler i Dronningens gate, der det ved noen kvartaler skjer fra 

kjøretøy som stopper i Dronningens gate. Dette gjelder blant annet ved kvartalet Glasshuset er en 

del av.  
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Figur 9 Parkering, varelevering, avkjørsler. Kilde: LINK/Multiconsult. 

5.9 Barns interesser 
Dronningens gate går gjennom et parkområde ved Bankgata, der det er en lekeplass på sørsiden av 

gata. Det er lite barnetråkkregistreringer i/langs gata. Det er en registrering for «møteplass» i krysset 

mellom Dronningens gate og Rådhusgata og det er registrert «skumle folk» ved holdeplassen «Hvite 

netter».  

5.10 Universell tilgjengelighet 
Dronningens gate er i stor grad universelt tilgjengelig. Det er i stor grad nedsenket kantstein i kryss. 

Det varierer om det er taktil oppmerking. Bygninger og kantstein fungerer noen steder som naturlig 

ledelinje.  

5.11 Teknisk infrastruktur 
Selve Dronningens gate har relativt nytt ledningsnett for vann og avløp. Noen av sidegatene har eldre 
ledningsnett: 

 Urtegårdsgata, 1918 

 Nøstgata, 1950 

 Rønvikgata, 1918 

 Havnegata, 1946 
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5.12 Grunnforhold 
Geologisk kart fra NGU angir marine avsetninger (leire) over fyllmasser for området. Fyllmassene 

omfatter blant annet tilkjørte gravemasser og bygningsrester fra krigsødeleggelsene i området. 

Planområdet er registrert i kommunens aktsomhetskart for forurenset grunn. 

5.13 Støyforhold 
Deler av Dronningens gate ligger innenfor gul flyplass-støysone og lengst vest, og deler av 

planområdet er innenfor gul og rød støysone for riksvei.  

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det vises til vedlagt ROS-analyse. 

5.15 Næring 
Planområdet består av gategrunn og det er ingen næringsarealer innenfor planområdet. Det er en 

del varelevering langs gata. Det tillates varelevering fra Dronningens gate der det ikke kan løses fra 

andre steder i dag. Ved nybygg skal det ikke etableres ny varelevering fra Dronningens gate. 

5.16 Analyser og utredninger 
I forbindelse med forprosjekt for Dronningens gate ble konsekvensene av å envigsregulere en større 

del av Dronningens gate enn dagens situasjon utredet. Det er også gjort en vurdering av den 

midlertidige holdeplassen ved rådhuset. Begge utredningene er gjennomført av Multiconsult/Link 

Arkitektur.  

Rambøll har laget sporingsanalyse for å se på hvordan stopp ved Kongeparken påvirker busser som 

kjører østover Dronningens gate og opp Havnegata. 

6 Beskrivelse av planforslaget 
6.1 Konsept for utforming 
Rapporten Forprosjekt – Sykkelrute i Dronningens gate, utarbeidet av LINK Arkitektur og Multiconsult 

ligger til grunn for planforslaget. Løsningene er noe bearbeidet og endret i planforslaget. Det er 

utarbeidet nye skisser for krysset med Torvgata og for krysset mellom Dronningens gate og 

Parkveien. Løsningen for krysset mellom Dronningens gate og Parkveien er utarbeidet i samarbeid 

med Statens vegvesen, som har utarbeidet skisse for dette krysset.  

Etter dialog med Nordland fylkeskommune er det utarbeidet et alternativ 2 for utforming, plassering 

og betjening av holdeplasser. De to alternativene skiller seg fra hverandre på strekket mellom 

Havnegata i vest og Hålogalandsgata i øst. Forskjellene knytter seg til plassering og utforming av 

holdeplasser. Planforslagene er ellers like.  

Etter uttalelser da planen var på høring og offentlig ettersyn og vurderinger fra kommunen, er det 

vurdert å gå for alternativet som er utarbeidet i samråd med Nordland fylkeskommune. Planen vil 

ikke erstatte Kvartal 25, vestre del, planID 2019013. Planen for Kvartal 25 vil heller justeres slik at den 

tilpasser seg plan for Dronningens gate. 

6.1.1  Reguleringsformål 

Området er regulert til følgende formål:  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr.2): 

Kjøreveg   o_SV 
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Fortau    o_SF 

Hovednett for sykkel  o_SHS 

Kollektivholdeplass  o_SKH 

Annen veggrunn – grøntareal  o_SVG 
 

6.2  Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
6.2.1 Vei (o_SV) 
o_SV er regulert til vei og omfatter også oppstillingsplass for buss ved holdeplassene og 

parkeringslomme. Det tillates varelevering fra Dronningens gate der det ikke kan løses fra andre 

steder i dag. Vareleveringen skal tidsstyres, slik at man oppnår minst mulig konflikt med 

kollektivtrafikken i gata.  

6.2.2 Sykkelfelt (o_SHS) 

o_ SHS er regulert til hovednett for sykkel, med offentlig formål. Sykkelfeltet strekker seg mellom 

Bankgata og Parkveien. Sykkelfeltet er 2 meter bredt langs hele strekningen, bortsett fra helt i øst, 

der sykkelfeltet er bredere, fordi det er merket opp sykling i begge retninger før det ene går over til 

sykling i blandet trafikk. Sykkelfeltet skal være rødt. Det kan benyttes asfalt, plexidekk, maling, eller 

andre måter å farge sykkelfeltet på. Øst for Parkveien er hovednettet utformet som sykkelvei med 

sykling i begge retninger.  

6.2.3 Fortau (o_SF) 

o_SF er regulert til fortau. Fortauet er offentlig. Det er tosidig fortau langs hele Dronningens gate. 

Bredden på fortauet varierer langs gata. Fortauet kan møbleres, men det må være en fri ferdselssone 

og ikke til hinder for framkommelighet. Der det er plass skal det deles inn i veggsone, ferdselssone og 

møbleringssone.  

6.2.4 Kollektivholdeplass (o_SKH) 

Alternativ 1 

o_SKH er regulert til kollektivholdeplass. I alternativ 1 beholdes hvite netter. Eksisterende holdeplass 

«Hvite netter» beholdes for lokalbusser med dagens to holdeplasser, den vestlige for linje 4 og 

østlige for linje 1,2 og 3. Det etableres nye holdeplasser for regionbusser ved kvartal 25. Det 

etableres ny holdeplass ved kvartal 22. Denne er ment å betjene bybusser og regionbusser.  

Alternativ 2 

Som i alternativ 1 reguleres o_SKH som kollektivholdeplass. Holdeplassene hvite netter slåes 

sammen til en plattform med plass til to leddbusser (42 meter). Det må ses på alternative busskur 

som svarer bedre til kravene om universell utforming. Holdeplassen flyttes mer sentralt på kvartalet 

for å ikke komme i konflikt med utkjørsel fra kvartalet. Den midlertidige holdeplassen ved 

Kongeparken opprettholdes, men flyttes mot vest slik at den flukter med kvartalet. De to nye 

holdeplassene ved kvartal 22 og kvartal 25 betjener regionbussene.  

6.3  Parkering 
Det etableres parkeringslomme ved Dronningens gate 73/75. Her skal minimum én parkeringsplass 

være forbeholdt HC. 
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6.4  Tilknytning til infrastruktur  
Ledningsnettet i Dronningens gate er relativt nytt, og overvann tilknyttes eksisterende infrastruktur. 

Infrastruktur i flere av sidegatene til Dronningens gate er av eldre dato, og må vurderes utskiftet når 

Dronningens gate skal opparbeides.  

6.5  Trafikkløsning 
For å bedre framkommeligheten for kollektiv, blir i alternativ 1 de tre kvartalene i øst som har 

holdeplass, skiltet som kollektivgate. Drift av gata, renovasjon, varelevering og kjøring til eiendom 

skal være tillatt.  

For alternativ 2 foreslås det å utvide kollektivgata slik at denne strekker seg fra Havnegata til 

Hålogalandsgata. Det vil fortsatt være mulig å kjøre opp ned Torvgata for å komme til 

parkeringsplassene mot Torget.   

Mellom Bankgata og Parkveien envegsreguleres Dronningens gate, der biltrafikk kun kan kjøre 

vestover. Syklistene sykler i blandet trafikk mot vest. Mot kjøreretningen etableres sykkelfelt. 

6.5.1  Kjøreatkomst 
Dronningens gate er tilknyttet vegnettet via Hålogalandsgata i vest og Parkveien i øst. I øst kan man 

bare kjøre inn Dronningens gate, siden den er envegsregulert. Flere gater krysser Dronningens gate. 

Bankgata krysser Dronningens gate omtrent midt på.  

6.5.2  Utforming av veier 
Dokumentet Forprosjekt. Sykkelrute i Dronningens gate er, sammen med plankartet, veiledende for 

byggeplanen for hele strekningen. Det er utarbeidet skisser for noen deler av strekningen som 

gjelder foran Forprosjekt. Sykkelrute i Dronningens gate når det gjelder de trafikale løsningene. Hele 

strekningen skal opparbeides med enhetlig uttrykk. 

Prinsipp for delstrekning mellom Bankgata og Parkveien: 
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Figur 10 Prinsipp for delstrekning mellom Bankgata og Parkveien. 

 
 
 
Prinsipp for delstrekning mellom Hålogalandsgata og Bankgata: 

 
Figur 11 Prinsipp for delstrekning mellom Hålogalandsgata og Bankgata. 
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Dato: 6.5.2021 Side 26 av 34 
 

Strekningen er delt inn i delstrekninger, som vises som bestemmelsesområder i plankart og med 

egne bestemmelser. 

 
Figur 12 Delområder/bestemmelsesområder. 

For #4, Dronningens gate mellom Torvgata og Havnegata, er Kryss Dronningens gate – Torvgata, 

datert 6.7.20 veiledende for utformingen. Varelevering i Torvgata, som vist i illustrasjonen, skal ikke 

videreføres. Her videreføres dagens situasjon med parkering. Krysset strammes opp. 

For #7, Dronningens gate mellom Parkene langs Bankgata, er også forprosjekt veiledende for 

utforming, men arealet mellom parkene kan ha et annet dekke som viser koblingen mellom parkene. 

Det tillates gjennomkjøring for bil mot vest, og oppmerking av sykkelfelt. Sykkelfeltet kan ha annen 

utforming på denne strekningen.  

Som strakstiltak kan det etableres en midlertidig løsning for denne strekningen; parkering fjernes og 

det skiltes envegsregulering og etableres sykkelfelt mot kjøreretning, uten at gata bygges om. 

For #9, Dronningens gate mellom Rønvikgata og Parkveien og Snippen, er Forprosjekt. Sykkelrute i 

Dronningens gate veiledende for utforming mellom Rønvikgata og Parkveien. Sykkelrute i 

Dronningens gate: Skisse av vegkryss mellom Dronningens gate og Parkveien, datert 28.02.2020 er 

veiledende for utforming av Parkveien og kryssløsning mellom Dronningens gate og Parkveien. 

Gangfelt over Dronningens gate kan trekkes vestover for å gi plass til syklister som venter på 

fotgjengere som krysser veien.  

6.5.4  Varelevering 
Varelevering videreføres i hovedsak som i dag. Vareleveringen må tidsstyres, slik at den kommer i 
minst mulig konflikt med kollektivtrafikken.  
 
6.5.5  Tilgjengelighet for gående og syklende 
Ombygging av krysset over Parkveien vil bedre framkommeligheten for syklister. I dag er gata 
envegsregulert i øst, og det er ikke skiltet unntak for syklister. I dag må syklister opp på fortauet for å 
sykle møt øst.  
 

6.6  Planlagte offentlige anlegg 
Veiarealene er offentlige, og vil fortsette å være offentlig. Det etableres nye kollektivholdeplasser og 
sykkelfelt mot kjøreretning.  
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6.7  Universell utforming 
For området gjelder krav til universell utforming fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK). 

6.8  Kollektivtilbud 
Det legges ut to alternativer for kollektivløsning til høring og offentlig ettersyn. Alternativ 1 baserer 

seg i hovedsak på «Forprosjekt – Sykkelrute i Dronningens gate. Alternativ 2 baserer seg i tillegg på 

dialog med Nordland fylkeskommune. 

6.8.1 Alternativ 1 

Alle bussrutene går gjennom Dronningens gate. Det etableres to nye holdeplasser og en midlertidig 
holdeplass fjernes. Kollektivgaten utvides vestover til Hålogalandsgata. Dette er nærmere beskrevet i 
Forprosjekt – Sykkelrute i Dronningens gate. Det er vurdert videre utvidelse av kollektivgata mot øst, 
men det vil ha størst nytte i kvartalene i vest. 
 

 
Figur 13 Utvidelse av kollektivgate. Illustrasjonen er hentet fra forprosjektet. Torvgata foreslås ikke stengt slik det er vist på 
illustrasjonen. 

 

Figur 14: Figuren viser utsnitt av plankartet mellom Hålogalandsgata og Havnegata for alternativ 1 
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6.8.2 Alternativ 2 

Holdeplassene i vestre del av Dronningens gate betjener i dette forslaget kun langdistansebussene. 
Holdeplassene som betjener linje 4 og linje 1,2 og 3 ut fra sentrum slåes sammen til en holdeplass, 
tilpasset to leddbusser pluss 2 meter. Totalt utgjør holdeplassen 42 meter. Holdeplassen flyttes 
sentralt til kvartalet for ikke å komme i konflikt med adkomst til kvartalet. Ved å slå sammen 
holdeplassene blir kjøremønsteret slik at første buss som kommer til holdeplassen kjører til enden. 
På denne måten oppnår man bedre universell utforming ved at bussen kommer helt inn til 
holdeplassen.  
 
Den midlertidige holdeplassen ved Kongeparken opprettholdes i dette forslaget. Holdeplassen er 
mye brukt, og koblingen mellom holdeplasser for bybusser er viktig med tanke på bytte mellom 
linjene. Stoppet er i hovedsak et avstigningsstopp for reisende inn til sentrum. Holdeplassen betjener 
Torget som et viktig målpunkt. Holdeplassen trekkes tilbake slik at det flukter med kvartalet. I dette 
forslaget utvides kollektivgata slik at Dronningens gate mellom Hålogalandsgata og Havnegata blir 
kollektivgate. Varelevering og kjøring til eiendommer tillates.    
 

 
Figur 15: Figuren viser utsnitt av plankartet mellom Hålogalandsgata og Havnegata for alternativ 2. Planen for kvartal 25, 
vestre del, planID 2019013 videreføres, men justeres for å tilpasse seg arealformål planen for Dronningens gate.  

 
 

6.9  Kulturminner 
Telefonkiosken ved Dronningens gate 100 skal bevares, men kan flyttes 1-2 meter for å få et bredere 
fortau, og slik at det er mindre fare for at telefonkiosken blir skadet når fortauet brøytes.  
 

6.10 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
ROS-analysen viser at det er størst risiko for uønskede hendelser i anleggsfasen. Det kreves godkjent 
plan for anleggsfasen før det gis igangsettingstillatelse.  
 

6.11 Rekkefølgebestemmelser 
Det er laget rekkefølgebestemmelser til følgende tema: 
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Før rammetillatelse: 

 Geotekniske undersøkelser  

 Massehåndteringsplan  

Før igangsettingstillatelse: 

 Bygge- og anleggsfasen - ulempeplan  

 Forurensning i grunn  

 Massebudsjett  

Før brukstillatelse og ferdigattest: 

 Grunnforhold  

 Masseregnskap  

 Forurensede masser  

 

7  Konsekvensutredning 
Kommunens vurdering er at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om 

konsekvensutredning. Det er gjort en vurdering av om planarbeidet utløser krav om planprogram i 

henhold til Forskrift om konsekvensutredninger i forbindelse med varsling om oppstart av planarbeid 

i september 2019. Tiltaket ligger innenfor rammene i kommuneplanens arealdel 2018‐2030 og 

gjeldende reguleringsplaner, og er ikke av en sånn art at det i seg selv utløser krav til planprogram. 

8  Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
8.1  Overordnede planer 
Reguleringsplanen er i tråd med overordnede planer. Prioritering av syklister i deler av gata vil bidra 

til økt sykling, noe som er en målsetting i Kommunedelplan for sykkel i Bodø. 

8.2  Stedets karakter 
Reguleringsplanen vil ikke føre til endring i stedets karakter.  

8.3  Byform og estetikk 
Planen endrer ikke på byformen. Det er til intensjon å oppgradere gata, også estetisk.  

8.4  Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Telefonkiosken innenfor planområdet er en av 100 vernede telefonkiosker i Norge. Telefonkiosken 

skal bevares, men det åpnes for at den kan flyttes inntil 2 meter Det er noe uheldig å flytte et vernet 

bygg, da kan miste noe av sin kontekst. Telefonkiosken kan være i større fare for å bli ødelagt av 

f.eks. brøytebiler hvis den ikke flyttes.  

8.5  Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Det er ikke registrert viktige naturverdier innenfor planområdet. Det planlagte tiltakene berører ikke 

naturmangfoldet.  

8.6 Forholdet til FNs bærekraftsmål, folkehelseplan og klimaplan 

8.6.1  FNs bærekraftsmål 

Planforslaget er forankret i 2 av FNs bærekraftsmål;  
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 Mål 3: God helse - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

o 3.6) Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker 

 Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, 

robuste og bærekraftige 

o 11.2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige 

transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig 

ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til 

personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og 

eldre 

8.6.2  Plan for trivsel og gode levekår 

I handlingsplanen til «Plan for trivsel og gode levekår» er gjennomføring av sykkel- og gangveistrategi 

en oppgave lagt til Teknisk avdeling. Denne planen er en del av gjennomføringen av 

Kommunedelplan for sykkel.  

8.6.3  Bodø kommunes klima- og energiplan 2019 – 2031  

Klima- og energiplanen har blant annet som mål at klimagassutslippene skal reduseres.  

8.7  Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Planen legger til rette for sykling og mye grønt i gata. Planen legger til rette for en bedre kobling 

mellom parkene langs Bankgata.  

8.8  Trafikkforhold 
Envegsregulering av en større del av Dronningens gate vil føre til en lengre vei til målpunktet i 

Dronningens gate for enkelte. Det vil også gi noe økt trafikk i sidegatene. Dette er beskrevet i Notat 

Dronningens gate, Bodø - trafikkanalyse. 

Reguleringsplanen fjerner om lag 36 parkeringsplasser fra Dronningens gate. Disse plassene er bare 

tilgjengelige i sommerhalvåret, siden det i dag skiltes parkering forbudt i vinterhalvåret. Det 

etableres nye parkeringslommer lengst øst i planområdet for å ivareta HC-parkering. Redusert 

parkering langs gata kan være negativt for noen. Det har også positive konsekvenser, som enklere 

drift av gata, bedre oversikt og mulighet til å utvide fortau og å etablere sykkelfelt.  

Utvidelse av kollektivfelt to kvartaler mot vest, til Hålogalandsgata og eventuelt ett kvartal mot øst, 

vil redusere biltrafikken i disse kvartalene og vil kunne øke framkommeligheten for kollektivtrafikken 

og tryggheten for syklister i gata. Det vil føre til endring i kjøremønster, men siden et kvartal i gata 

allerede er skiltet kollektivgate, benyttes ikke gata for gjennomgangstrafikk i dag. Det vil fortsatt 

tillates kjøring til eiendom og varelevering. 

Etablering av to nye holdeplasser for regionbusser vil bedre kollektivtilbudet i sentrum. Ved bevaring 

av stoppet ved Kongeparken opprettholdes koblingen mellom lokalbussene og Torget som viktig 

målpunkt er fortsatt bra godt dekket. Utforming av holdeplasser med holdeplasser i forskjellige 

kvartaler sikrer forbikjøringsmuligheter for busser slik at det ikke blir uønsket opphoping når busser 

regulerer samtidig på holdeplasser i hver retning.  

Sykkelfelt vil gjøre tilbudet for syklister bedre, og er en ønsket prioritering. Økt antall syklister vil 

kunne føre til økt antall ulykker hvor syklister er involvert.  
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8.9  Vurdering av bussholdeplass 

8.9.1 Alternativ 1 

Holdeplass for lokalbuss og regionbuss som kjører vestover har blitt vurdert. Dette er nærmere 

beskrevet i vedlegg.  

I dag er holdeplassen midlertidig plassert ved Kongeparken etter at den måtte flyttes på grunn av 

byggevirksomhet. Det er en del utfordringer med holdeplassen i dag. Det er sett på om dette kan 

løses med at holdeplassen trekkes bort fra krysset ved Torvgata og bort fra Kongeparken.  

En del av utfordringene er beskrevet i Figur 16. Ved å flytte holdeplassen bort fra krysset løses noen 

av de trafikale utfordringene og bruddet i sammenhengen mellom Kongeparken og plassen ved 

rådhuset. 

Siden det er en mye brukt, og viktig, holdeplass, er det behov for busskur. For å få plass til dette, må 

fortauet på nordsiden av veien utvides, noe som fører til en sideforskyving av gata, som vist i 16.  Det 

er ikke plass til holdeplass med anbefalt lengde for oppstilling av to busser, fordi busser som går i 

motsatt retning behøver begge kjørefelt til manøvreringsareal for å klare svingen i Havnegata. Hvis 

man går over til å bruke leddbuss vil det kun være plass til én buss om gangen i kvartalet. 

 

 
Figur 16: Utfordringer ved den midlertidige holdeplassen ved Kongeparken, der den er i dag. Kilde: LINK 
Arkitektur/Multiconsult 
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Figur 17 Utforming med å flytte holdeplass bort fra Kongeparken og krysset. Kilde: LINK Arkitektur/Multiconsult. 

8.9.2 Alternativ 2 

For alternativ 2 er det foreslått at holdeplassen ved kvartal 22 og 25 skal forbeholdes regionbussene. 

Regionbussene har behov for lengre regulering, og ved å ha kombinert stopp for langdistansebusser 

og lokalbusser risikerer man en opphopning av busser som er uheldig.  

For eksisterende holdeplass for de østgående lokalbussene slås de to holdeplassene sammen til en 

holdeplass som kan betjene to leddbusser samtidig. Holdeplassen får dermed en lengde på 42 meter. 

Holdeplassen flyttes mer sentralt på kvartalet. Slik holdeplassen er i dag, er den i konflikt med 

utkjøring fra kvartalet. Ved å flytte holdeplassen vil man unngå denne konflikten. Ved flytting av 

holdeplassen må det gjøres en vurdering på om hvite netter skal byttes ut med andre busskur. Dette 

begrunnes i at de ikke svarer til dagens krav om universell utforming.  

Holdeplassen ved Kongeparken opprettholdes, men for at den ikke skal komme i konflikt med 

krysset, flyttes den mot øst slik at den flukter med kvartalet. Begrunnelsen for å opprettholde 

holdeplassen er at det er en mye brukt holdeplass som betjener Torget som et viktig målpunkt. 

Holdeplassen fungerer også i stor grad som et avstigningsstopp. Det er derfor vurdert at busskuret 

med dagens plassering kan betjene holdeplassen på en hensiktsmessig måte. Ved å beholde 

busskuret slik det er i dag vil det ikke være behov for å utvide fortauet. Sporingskurver viser at det er 

plass til to leddbusser samtidig som at østgående busser har plass til å svinge opp Havnegata. 

Et annet viktig premiss er nærhet mellom holdeplass for de lokale bussene. Byttefrekvensen mellom 

lokale busser er større enn bytte mellom lokale og regionale busser. Det er derfor viktig at avstanden 

mellom holdeplassene er minst mulig.  

8.10 Barns interesser 
Planen legger i stor grad opp til at fortau utvides der hvor det er mulig, og å gjøre kryssing over veien 

kortere og vil i stor grad bidra til å øke trafikksikkerheten. Prioritering av kollektiv er også positivt for 

barn og unge som er avhengige av kollektivtransport.  

8.11 Universell tilgjengelighet 
Det stilles krav om at trafikkarealet skal gis universell utforming. HC-parkering skal prioriteres ved 

Dronningens gate 73/75. 
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8.12 ROS 
ROS-analysen viser at gjennomføringsfasen er mest risikofylt. Det stilles krav om plan for 

gjennomføring av anleggsfasen før igangsettingstillatelse.  

8.13 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende ledningsnett skal ivaretas i utbyggingen. For sidegatene med ledningsnett av eldre dato 

bør det vurderes å bytte dette ut når disse delene av Dronningens gate skal opparbeides. Det gjelder 

Urtegårdsgata, Nøstgata, Rønvikgata, Havnegata. 

8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Prosjektet medfører investeringskostnader for Bodø kommune. Planen medfører noe reduserte 

parkeringsinntekter for Bodø kommune da det fjernes om lag 30 parkeringsplasser. 

Parkeringsplassene er bare tilgjengelige i sommerhalvåret i dag, siden det skiltes parkering forbudt i 

vinterhalvåret.  

Prosjektet kan medføre økte driftskostnader med tanke på at det etableres sykkelfelt. Strekningen 

driftes allerede. Rød asfalt eller rød maling kan medføre ekstra kostnader med tanke på vedlikehold. 

8.15 Gjennomføring 
Kvartalene lengst vest, med nye bussholdeplasser, prioriteres for gjennomføring.  

Krysset i øst, mellom Dronningens gate og Parkveien må bygges om før det vil tillates å sykle mot 

kjøreretningen i kvartalet lengst mot øst.  

Det kan etableres en midlertidig løsning i den østre delen av Dronningens gate med sykkelfelt. Det 

kan skiltes envegsregulert gate mellom Bankgata og Parkveien. Gateparkering kan fjernes, og det kan 

oppmerkes sykkelfelt, uten at gata må bygges om.  

8.16 Konsekvenser for næringsinteresser 
Situasjonen for næringsinteresser vil i liten grad endre seg. Oppgradering av gata, vil kunne gjøre 

gata mer attraktiv. Framkommelighet for varelevering kan bli bedre når deler av gata skiltes som 

kollektivgate, siden gjennomkjøringstrafikk med bil reduseres.  

8.17 Interessemotsetninger 
Fjerning av parkering vil føre til noe reduserte parkeringsinntekter i sommerhalvåret, når det er 

parkering i gata.   

Når en større del av Dronningens gate blir envegsregulert, vil det få konsekvenser for sidegater, og gi 

endret kjøremønster og lengre kjørevei for enkelte.  

Skilting av flere kvartaler som kollektivgate vil få noe negativ betydning for biltrafikk, men siden 

Dronningens gate ikke benyttes for gjennomkjøring i dag, vil konsekvensene være minimale.  

Gående skal prioriteres mellom parkene ved Bankgata og noe som er i konflikt med at Dronningens 

gate er prioritert sykkelrute.  

8.18 Avveining av virkninger 
Virkningene vurderes som å ha positiv konsekvens for trafikksikkerhet og framkommelighet for 

syklende og kollektivtrafikk, og vil i sum være positiv for attraktiviteten i sentrum. 
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9  Avsluttende kommentar 
Planforslaget er en del av oppfølgingen av Kommunedelplan for sykkel 2018-2030. 
 
 
 

 


