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Sluttbehandling - Detaljregulering for Dronningens gate

Bystyrets behandling i møte den 16.06.2021:
Forslag
Fra Astri Dankertsen på vegne av R, MDG og SV:
Nytt punkt:
Bystyret merker seg forprosjektets anbefaling om å gjøre Torvgata til sykkelgate fra Kongens gate
til Torget. Rådmannen bes fremme en sak som utreder hvordan denne delen av Torvgata kan
utformes på en måte som prioriterer byliv, myke trafikanter, beplantning, varelevering,
handicapparkering m.v.
Fra Christine Klippenvåg Nordgård, Høyre:
Tilleggsforslag:
"Møbleringssone (figur 3) fjernes og fortau tilpasses på nordsiden (høyre side i vestgående
retning) av Dronningensgt mellom Parkveien (i øst) og Tordenskioldsgate (i vest) .
Møbleringssonen erstattes med gateparkering/parkeringslommer."

Votering
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (4FRP)
Forslag fra Dankertsen fikk 9 stemmer og falt (3R, 2SV, 2MDG, 2V)

Forslag fra H fikk 14 stemmer og falt (10H, 4FRP)

Vedtak
Bystyret vedtar detaljreguleringsplan slik det kommer frem av reguleringskart med planID
2019015, datert 29.4.2021 med tilhørende bestemmelser datert 4.5.2021 og planbeskrivelse
datert 2.3.2021.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd.
Bystyret vedtar delvis oppheving av følgende planer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PlanID 1210, Bebyggelsesplan for Kvartal 20, 1996
PlanID 1160, Snippen Fischerbygget, 1995
PlanID 1256, Områderegulering Bodø Stamnetterminal, 2011
PlanID 1033, Kvartal 39, 2008
PlanID 1173_01, Kvartal 15, reg. endring 1997
PlanID 1215, Østre Skolepark, kvartal 31 og 32, 2002
PlanID 2017002, Områderegulering Storgatekvartalene 9, 10 17, 18 og 19, 2018
PlanID 2015009, Detaljreguleringsplan for Rådhuset, 2015
PlanID 1212_A, Bodø torg og deler av Torvgata, 1999
PlanID 1147, Kvartal 26, 2000
PlanID 1043, Reguleringsplan for Nerbyen, Kvartalene 21, 22, 21 og 24, 2009
PlanID 1055, Kvartal 25, Felt B8, Bodø 2011
PlanID 2015002, Detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, 2015
PlanID 1295_01, Detaljregulering for Kvartal 22, 2015
PlanID 2015006, Detaljregulering for kvartal 30

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-14.

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 02.06.2021:
Forslag
Fra Håkon Andreas Møller, MDG:
Nytt punkt:
Bystyret merker seg forprosjektets anbefaling om å gjøre Torvgata til sykkelgate fra Kongens gate
til Torget. Rådmannen bes fremme en sak som utreder hvordan denne delen av Torvgata kan
utformes på en måte som prioriterer byliv, myke trafikanter, beplantning, varelevering m.v.

Votering
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (1Frp).
Forslag fra Møller fikk 1 stemme (1MDG) og falt.

Innstilling
Bystyret vedtar detaljreguleringsplan slik det kommer frem av reguleringskart med planID
2019015, datert 29.4.2021 med tilhørende bestemmelser datert 4.5.2021 og planbeskrivelse
datert 2.3.2021.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd.
Bystyret vedtar delvis oppheving av følgende planer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PlanID 1210, Bebyggelsesplan for Kvartal 20, 1996
PlanID 1160, Snippen Fischerbygget, 1995
PlanID 1256, Områderegulering Bodø Stamnetterminal, 2011
PlanID 1033, Kvartal 39, 2008
PlanID 1173_01, Kvartal 15, reg. endring 1997
PlanID 1215, Østre Skolepark, kvartal 31 og 32, 2002
PlanID 2017002, Områderegulering Storgatekvartalene 9, 10 17, 18 og 19, 2018
PlanID 2015009, Detaljreguleringsplan for Rådhuset, 2015
PlanID 1212_A, Bodø torg og deler av Torvgata, 1999
PlanID 1147, Kvartal 26, 2000
PlanID 1043, Reguleringsplan for Nerbyen, Kvartalene 21, 22, 21 og 24, 2009
PlanID 1055, Kvartal 25, Felt B8, Bodø 2011
PlanID 2015002, Detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, 2015
PlanID 1295_01, Detaljregulering for Kvartal 22, 2015
PlanID 2015006, Detaljregulering for kvartal 30

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-14.

Bodø eldreråds behandling i møte den 31.05.2021:
Forslag
Fellesforslag:
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 27.05.2021:
Forslag
Rådet støtter kommunedirektørens innstilling, men med følgende merknad:
Rådet vil be om at tegninger i saksfremlegg i fremtidige saker gis en verbal beskrivelse som gjør de
lettere forståelige også for personer med synshemming.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Rådets uttalelse
Rådet støtter kommunedirektørens innstilling, men med følgende merknad:
Rådet vil be om at tegninger i saksfremlegg i fremtidige saker gis en verbal beskrivelse som gjør de
lettere forståelige også for personer med synshemming.

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 27.05.2021:
Votering
Enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets uttalelse
Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Rådmannens forslag til innstilling
Bystyret vedtar detaljreguleringsplan slik det kommer frem av reguleringskart med planID 2019015, datert
29.4.2021 med tilhørende bestemmelser datert 4.5.2021 og planbeskrivelse datert 2.3.2021.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd.
Bystyret vedtar delvis oppheving av følgende planer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PlanID 1210, Bebyggelsesplan for Kvartal 20, 1996
PlanID 1160, Snippen Fischerbygget, 1995
PlanID 1256, Områderegulering Bodø Stamnetterminal, 2011
PlanID 1033, Kvartal 39, 2008
PlanID 1173_01, Kvartal 15, reg. endring 1997
PlanID 1215, Østre Skolepark, kvartal 31 og 32, 2002
PlanID 2017002, Områderegulering Storgatekvartalene 9, 10 17, 18 og 19, 2018
PlanID 2015009, Detaljreguleringsplan for Rådhuset, 2015
PlanID 1212_A, Bodø torg og deler av Torvgata, 1999
PlanID 1147, Kvartal 26, 2000
PlanID 1043, Reguleringsplan for Nerbyen, Kvartalene 21, 22, 21 og 24, 2009
PlanID 1055, Kvartal 25, Felt B8, Bodø 2011
PlanID 2015002, Detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, 2015
PlanID 1295_01, Detaljregulering for Kvartal 22, 2015
PlanID 2015006, Detaljregulering for kvartal 30

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-14.

Sammendrag
Bakgrunnen for planarbeidet er vedtak om Dronningens gate som prioritert sykkelgate i
kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025. Planområdet består av Dronningens gate og deler av
parkveien.
Oppstart av planarbeidet 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 grunneiere og befolkning for øvrig 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. Planforslaget var på høring og
offentlig ettersyn fra 6. mars til 24. april 2021. Det kom inn syv innspill til høring og offentlig
ettersyn.

Det ble lagt to forslag til plankart på høring og til offentlig ettersyn. De to forslagene skiller seg fra
hverandre med plassering og utforming av holdeplasser. På bakgrunn av uttalelser og vurderinger
fra kommunen er det vurdert å legge til grunn alternativ 2. Fra høring og offentlig ettersyn er
formål regulert til holdeplass ved Kongeparken noe utvidet mot øst. Deler av Dronningens gate
som ligger innenfor reguleringsplan for kvartal 25 (planID 2019013), vestre del er tatt ut av
planområdet.
Planen følger opp målsetninger i kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025 og legger til rette for
Dronningens gate som kollektiv- og sentrumsgate
Kommunen har vurdert planen opp mot for forskrift om konsekvensutredninger. Det er vurdert at
planen ikke faller inn under forskrift for konsekvensutredninger.
Rådmannen anbefaler at planen vedtas.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Dronningens gate er utpekt som sykkelrute i kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025. Viktige
målsettinger i kommuneplanen er at flere skal ta i bruk sykkel som fremkomstmiddel. Det skal
være, og det skal oppleves trygt å sykle i Bodø. Det skal også være god fremkommelighet for
syklister igjennom hele året. Målsettingen for reguleringsplanen er at Dronningens gate skal være
en naturlig trasé å velge som syklist inn og ut fra sentrum. Planen skal ivareta målsettingen i
sykkelplanen. Samtidig skal planen ivareta Dronningens gate som boliggate, kollektivgate og
sentrumsgate med handel og service.
Planområdet omfatter hele Dronningens gate fra Hålogalandsgata i vest til Parkveien i øst. Planen
tar også for seg deler av Parkveien. Dette for å sikre god kobling mellom Dronningens gate og
sykkelvei øst for Parkveien. Planen gjelder for gategrunnen, og berører kommunale eiendommer;
138/700, 138/4720, 138/4722, 138/4765, private eiendommer; 138/2001, 138/2026, 138/2144 og
Statens vegvesen sin eiendom; 143/2.
Oppstart av planarbeid ble varslet med brev av 11.9.2019, og annonse i Avisa Nordland den
14.9.2019. Leietakere, representanter for varelevering, interesseorganisasjoner med videre ble
invitert til arbeidsmøte den 25.9.2019. Samme dag ble også grunneiere og befolkningen for øvrig
invitert til arbeidsmøte. Den 27.6.2019 ble det varslet utvidelse av planområdet i øst. Det kom inn
tre innspill til varsel om oppstart og tre innspill til varsel om utvidet plangrense.
Planforslaget ble sendt på høring og lagt til offentlig ettersyn den 6. mars med frist for innspill den
24. april. Det kom inn syv uttalelser til høringen. Det ble lagt to forslag til plankart på høring.
Forslagene skiller seg fra hverandre med utforming og plassering av bussholdeplasser, men er
ellers like. På bakgrunn av innkomne uttalelser og vurderinger fra kommunen er det valgt å
fremme alternativ 2 til politisk behandling. Fra høring og offentlig ettersyn er formål regulert til
holdeplass ved Kongeparken noe utvidet mot øst. Deler av Dronningens gate som ligger innenfor
reguleringsplan for kvartal 25 (planID 2019013), vestre del er tatt ut av planområdet.

Planstaus
Planområdet 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 av arealet
avsatt til «kombinert bebyggelse og anleggsformål».
Dronningens gate overlapper flere reguleringsplaner og en bebyggelsesplan. Følgende planer skal
delvis oppheves:
• PlanID 1210, Bebyggelsesplan for Kvartal 20, 1996
• PlanID 1160, Snippen Fischerbygget, 1995
• PlanID 1256, Områderegulering Bodø Stamnetterminal, 2011
• PlanID 1033, Kvartal 39, 2008
• PlanID 1173_01, Kvartal 15, reg. endring 1997
• PlanID 1215, Østre Skolepark, kvartal 31 og 32, 2002
• PlanID 2017002, Områderegulering Storgatekvartalene 9, 10 17, 18 og 19, 2018
• PlanID 2015009, Detaljreguleringsplan for Rådhuset, 2015
• PlanID 1212_A, Bodø torg og deler av Torvgata, 1999
• PlanID 1147, Kvartal 26, 2000
• PlanID 1043, Reguleringsplan for Nerbyen, Kvartalene 21, 22, 21 og 24, 2009
• PlanID 1055, Kvartal 25, Felt B8, Bodø 2011
• PlanID 2015002, Detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, 2015
• PlanID 1295_01, Detaljregulering for Kvartal 22, 2015
• PlanID 2015006, Detaljregulering for kvartal 30

Planforslag
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 mellom Dronningens gate og Parkveien er utarbeidet i
samarbeid med Statens vegvesen. Statens vegvesen har utarbeidet skisse for dette krysset (figur
1).

Figur 1: Skisse for utforming av krysset mellom Dronningens gate og Parkveien. Kilde: Statens vegvesen

Til høring og offentlig ettersyn ble det lagt ut to forslag til plankart. Planforslagene skiller seg fra
hverandre når det gjelder plassering av holdeplasser i Dronningens gate. På bakgrunn av innspill til
høring og offentlig ettersyn av planforslagene er det valgt å gå for alternativ 2 (figur 2). Dette er i
tråd med innkomne uttalelser, samt dialog med Nordland fylkeskommune.

Figur 2: Figuren viser alternativ 2 for kollektivgaten. Vestre del av Kvartal 25 er tatt ut av planen. Fortau
opparbeides i henhold til utbyggingsavtale til reguleringsplan for Kvartal 25, vestre del.

Kollektiv
I alternativet etableres det holdeplass ved kvartal 25 (østgående) og kvartal 22 (vestgående). Disse
stoppene skal betjene regionbussene. Se figur 2.
De to stoppene, Hvite netter, slåes sammen til ett stopp som betjener alle østgående lokalbusser.
Stoppet flyttes mer sentralt på kvartalet for å ikke komme i konflikt med utkjørsel fra kvartalet.
Koblingen mellom de lokale bussene er viktig, da bytte mellom linjer stort sett skjer mellom de
lokale bussene. Torget er også ansett som et viktig målpunkt for kollektivreisende. På bakgrunn av
dette er det valgt å opprettholde stoppet ved Kongeparken slik det er i dag. Begge holdeplassene
skal kunne betjene to leddbusser om gangen.
Parkering
Det skal etableres parkeringslomme ved Dronningens gate 73/75. Her skal minimum en plass være
forbeholdt HC.
Trafikkløsning
I det valgte alternativ har de fire vestligste kvartalene holdeplasser. For å bedre
fremkommeligheten for kollektiv og sykkel vil derfor disse kvartalene bli skiltet som kollektivgate.
Drift av gaten, renovasjon, varelevering og kjøring til eiendommer skal fortsatt være tillatt, men
gjennomkjøring blir forbudt. Adkomst til parkeringsplasser ved Torget skjer via Kongens gate og
ned Torvgata.
Mellom Bankgata og Parkveien enveisreguleres Dronningens gate. Biltrafikk tillates vestgående.
Syklister sykler i blandet trafikk vestover. Det etableres sykkelfelt østover. Sykkelfeltet strekker seg
hele strekket mellom Bankgata og Parkveien, og skal være to meter bredt. Helt i øst vil det være
sykkelfelt i begge retninger. Sykkelfeltet blir derfor noe bredere her før vestgående felt går over i

sykling i blandet trafikk. Sykkelfelt skal være markert rødt. Videre østover for planområdet er
hovednettet for sykkel utformet som sykkelvei med sykling i begge retninger.
Utforming
Prinsipp for delstrekning mellom Bankgata og Parkveien vises i figur 3 og kollektivgata i figur 4.

Figur 3: Figuren viser prinsipper for utforming av gate mellom Parkveien og Bankgata

Figur 4: Figuren viser prinsipper for utforming av gate mellom Bankgata og Hålogalandsgata. .

Strekningen er delt inn i delstrekninger. Disse vises som bestemmelsområder i plankartet, og med
egne bestemmelser (figur 5).

Figur 5: Figuren viser bestemmelsesområder i planen.

For #4 Dronningens gate mellom Torvgata og Havnegata er Kryss Dronningens gate – Torvgata,
datert 6.7.2020 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 forprosjektet veiledende for
utforming, men arealet mellom parkene kan ha et annet dekke som viser koblingen mellom
parkene. Det tillates gjennomkjøring mot vest, samt oppmerking av sykkelfelt. Sykkelfeltet kan ha
annen utforming på dette strekket.
For #9, Dronningens gate mellom Rønvikgata og Parkveien/Snippen er Forprosjekt – Sykkeltrasé i
Dronningens gate veiledende for utforming mellom Rønvikgata og Parkveien. Sykkelrute i
Dronningens gate: Skisse av vegkryss mellom Dronningens gate og Parkveien, datert 28.2.2020 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.
Som strakstiltak kan det etableres midlertidig løsning for #7 og #8; parkering fjernes og det skiltes
enveisregulering og etableres sykkelfelt mot kjøreretning. Dette kan gjøres uten at gaten bygges
om.
Varelevering
Varelevering videreføres i hovedsak som i dagens situasjon. Varelevering må tidsstyres slik at den i
minst mulig grad kommer i konflikt med kollektivtrafikken.

Høring og offentlig ettersyn
Det kom inn totalt syv innspill ved høring og offentlig ettersyn. Innspillene er oppsummert og
kommentert i tabell under:
Navn
Bodøsyklistene

Uttalelse
1)

Viktig å redusere antall
typer trafikk i kollektivgata.
Det vil være naturlig å
stenge hele strekningen for
gjennomkjøring.

2)

Syklister skal helst ikke på
fortau. Flere busser vil gi
økt press på veibanen. Det
er derfor eneste løsning å
prioritere syklende og buss
i kollektivgata mellom
Torvgata og
Hålogalandsgata.

Kommentar fra kommunen
1) Gaten mellom Havnegata og
Hålogalandsgata skiltes som kollektivgate.
Kjøring til eiendommer, varelevering,
renovasjon og vedlikeholdsdrift tillates.
2) Se kommentar 1.

3)

4)

5)

6)

Mangel på sykkelstativ i
gata bør være mulig å løse
på de brede fortauene.
Støtter forslaget om å
trekke av- og påstigning
bort fra gatekryssene. Vil gi
et mer oversiktlig
trafikkbilde for myke
trafikanter.
Rød merking i den delen av
veibanen som er forbeholdt
sykkel, samt tydelig og
entydig merling er en
selvfølge.
Torvgata – Havnegata vil få
en markant økning i
busstrafikk. Oppfordrer til
at denne strekningen
forbeholdes buss og sykkel.

7)

Foreslår sykkelfelt forlenget
til Havnegata. Begrunnet
med sammenheng i tiltaket

8)

Rådhusgata – Trovgata;
Foreslår at strekningen
forbeholdes buss og sykkel.

9)

Forkjørsvei; Naturlig at
Dronningens gate
forkjørsreguleres.

3) Tas til orientering
4) Tas til orientering
5) Tas til orientering. Dronningens gate mellom
Bankgata og Parkveien vil få eget felt
forbehold sykkel i retning østover, og med
blandet trafikk mot vest.
6) Se kommentar 1
7) Planen legger ikke opp til dette. Trafikken i
gaten er relativt begrenset. Skilting av
kollektivgate mellom Havnegata og
Hålogalandsgata vil minimere trafikken
ytterligere.
8) Se kommentar 1
9) Regulering av kjøremønster må skje ved
skiltvedtak.
10) Tas til orientering. Telefonkiosken vil bli
flyttet inntil to meter for å legge bedre til
rette for sykkel, men den skal bevares.
11) Tas til orientering.

10) Telefonkiosken; Håper
beslutningstakere ser
verdien av installasjonen.

Boreus eiendom AS

Ragnhild Strauman

Statens vegvesen

Corponor AS

11) Kryssing ved Snippen; Viktig
å gjøre det beste ut av
terrenget. Et godt merket
og dimensjonert sykkelfelt
som knytter Dronningens
gate til Politihuset vil kunne
fungere. Overgangen må
reguleres med tydelig
prioritering
1) All varelevering i bygget foregår
via hovedinngang til bygget.
Holdeplass ville vanskeliggjort
varelevering. Fortau er nylig
opparbeidet med vannbåren varme.
Holdeplass på sørside er ikke til
hinder for dette.
2) Bodø 360 har parkeringsanlegg
med utkjøring i Sandgata. Stenging
av Dronningens gate vil gi lange
omveier. Bakken videre opp
Sandgata er bratt og kan gi
utfordringer på dager med glatt
føre. Foreslår og ikke stenge dette
feltet for vanlige bilister.
Ønsker å gi sin tilslutning til at
prinsipp for delstrekning mellom
Bankgata og Parkveien under
utformingsbeskrivelsen legges til
grunn. Mener videre at det vil være
bra og videreføre enveiskjøring fra
Parkveien/Snippen forbi kvartal 39,
og gjerne helt til Bankgata.
Positive til at kommunen planlegger
tiltak i Dronningens gate som
fremmer gange-, sykkeltrafikken og
kollektivtrafikken. Det er i tråd med
regjeringens mål om at veksten i
persontransporten i byen tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Ingen merknader til planen
Miljø
Dersom trær kommer i konflikt med
holdeplasser må disse flyttes og
tilpasses den nye situasjonen. Det vil
være svært beklagelig om foreslått
plassering av holdeplass ved kv. 22
medfører at nyetablerte trær må
helt eller delvis fjernes.
Plassering av ny holdeplass fremfor
kv. 21 og tilpasset reetablering av
trær langs dette kvartalet vil gi en
vesentlig forbedring av situasjonen.

1) Tas til orientering
2) Gaten stenges for gjennomkjøring. Kjøring til og fra
eiendommer tillates.

Tas til orientering.

Tas til orientering.

Miljø
Holdeplass etableres som kantstopp. Stoppet utenfor
kv. 22 vil betjene regionbusser i retning vest. Det vil
derfor være lite påstigning eller ingen påstigning fra
dette stoppet og dermed ikke behov for busskur.
Veibredden det legges opp til i Dronningens gate er
relativt smal. Dette for å legge til rette for gående.
Holdeplasser i vest og østgående kan derfor ikke ligge
i samme kvartal. Årsaken til dette er at dersom det
står busser på øst- og vestgående holdeplass
samtidig, vil det ikke være mulighet for andre busser
å passere. Dette vil kunne føre til en opphoping av
busser og dermed forsinkelser, også på bybussene.

Næringsvirksomhet
Holdeplass utenfor kv. 22 vil
medføre at det ikke vil være mulig
for hotellet å få tillatelse til
fortauservering ifm. restaurant mot
Dronningens gate. Dette da det skal
være plass fremfor og bakom
busskur i henhold til universell
utforming.
KV 22 er detaljregulert og
Hålogalandsgata 5 kan i nær fremtid
bli omsøkt utviklet/transformert. I
kv. 24 foreligger det planer om
detaljregulering for utvikling av
deler av eiendommen mot
Dronningens gate. For å sikre at
gjenstående utvikling av kv. 22 og 24
kan gjennomføres uten at dette vil
medføre for store utfordringer med
å opprettholde kollektiv trafikk helt
eller delvis mellom Hålogalandsgata
og Sandgata, bør holdeplassen
flyttes til kv. 21 som er ferdig
utbygget. Med hensyn til dagens
næringsvirksomhet og fremtidig
utvikling kv. 26 må alternativ 2
legges til grunn.

All varelevering til Bodø 360 foregår fra Dronningens
gate.
Næringsvirksomhet
Se kommentar til miljø.
Tas til orientering.
Trafikksikkerhet
Holdeplassen er plassert slik at den ikke kommer i
konflikt med utkjørsel til Hålogalandsgata 5. Gaten vil
stenges for trafikk, men varelevering og kjøring til
eiendommer vil tillates.

Tilgjengelighet
Plassering av holdeplasser er plassert i tett samarbeid
med Nordland fylkeskommune og S/R as. Bytte
mellom linjer foregår i hovedsak mellom lokale
busser. Det er derfor viktig at holdeplasser mellom
lokale busser er plassert i nærheten av hverandre.

Trafikksikkerhet
Foreslått holdeplass ved kv. 22 ligger
nært krysset
Hålogalandsgata/Dronningens gate
og adkomsten til Hålogalandsgata 5.
Medfører begrenset avstand mellom
adkomst til Hålogalandsgata 5 og
Sandgata.

LUKS

Tilgjengelighet
Fjernrutene i begge retninger bør
ligge nærme nærrutene grunnet
universell utforming. Begrunnes i at
det skal være lettere for
funksjonshemmede å orientere seg
mellom nær/fjernruter.
Ved omlegging/ombygging av gaten
hvor det sees på muligheten for å
legge varelevering på mottakers
grunn er det viktig at forholdene
ivaretar HMS på en slik måte at det
ikke må rygges over sykkelfelt eller
fortau. Gjelder både bakgård og ut
fra bakgård.
I den grad det legges
tidsbegrensinger bør disse være i
tidsrommet hvor det er rushtrafikk
(0700 – 0900 og 1500 – 1700).

Tas til orientering
Tas til orientering. Spesifisering av tidspunkt for
varelevering kan også gjennomføres ved skiltvedtak.

Nordland
fylkeskommune

Mobilitet
Alternativ 2 er det forslaget som
løser kollektiv på best måte.

Mobilitet
Tas til følge. Alternativ to anbefales som endelig
løsning.

Alternativ 1 strider mot regionale
arealpolitiske retningslinjer: Kap.
8.2, bokstav i og l

Kulturminner
Tas til orientering.

Alternativ 2 svarer opp og løser
problemer som beskrives med
alternativ 1

Digital plandialog
Tas til orientering.

Nordland fylkeskommune kan ikke
godta at alternativ 1 blir valgt som
endelig løsning.
Kulturminner
Ser positivt på at telefonkiosk
bevares.
Digital plandialog
Positivt at planforslaget er publisert
i Nordlandsatlas

Endringer etter høring og offentlig ettersyn
Endringer i plankart:
• PlanID 2019013, Vestre del av kvartal 25, 2020. Er tatt ut av planen for Dronningens gate.
• Arealformål for holdeplass ved Kongeparken er noe utvidet mot vest. Hvor bussen skal
stoppe i forhold til krysset mot Torvgata må konkretiseres i detaljprosjektering av gaten
Endringer i bestemmelser:
• Under kap. 1 - Planens hensikt tas følgende plan som skal delvis oppheves ut:
PlanID 2019013, Vestre del av kvartal 25, 2020. Er tatt ut av planen for Dronningens gate
• 4.2 kjøreveg:
o Tillatt varelevering på nordsiden av Dronningens gate utvides fra mellom Torvgata
og Professor Schyttes gate til mellom Torvgata og Sandgata, så fremt varelevering
ikke kommer i konflikt med holdeplass for buss eller fremkommelighet for buss.
o Teksten endres til at de fire vestligste kvartalene skal skiltes som kollektivgate.

Vurderinger
Utvidelse av kollektivgate
Det er vurdert flere alternativer for utvidelse av kollektivgate. I begge alternativene som ble lagt
på høring og offentlig ettersyn er det vurdert kollektivgate til Hålogalandsgata. I det valgte
alternativet er holdeplassen ved Kongeparken opprettholdt. Dette er i tråd med anbefalinger fra
Nordland fylkeskommune. Det er derfor valgt at det skal skiltes kollektivgate fra Havnegata til
Hålogalandsgata. Dette legger bedre til rette for bedre fremkommelighet for buss og sykkel.
Sykkeltilrettelegging
Flere alternativer for sykkeltilrettelegging er vurdert. Disse er beskrevet i forprosjektet.

Plassering av holdeplass
Holdeplassen ved Kongeparken er en mye brukt holdeplass. Det er derfor vurdert til at denne bør
opprettholdes. Den betjener også Torget – et viktig målpunkt for kollektivreisende. Det er mest
hensiktsmessig at regionbusser og lokale busser betjener forskjellige holdeplasser, da de har
forskjellig reguleringstider og forskjellig behov for utforming. Nærhet mellom stopp for de lokale
bussene er viktig da byttefrekvensen mellom disse er hyppigere enn bytte mellom region- og
lokalbusser. Holdeplassene som i dag betjener lokalbusser østover slås sammen til ett stopp og
flyttes til midten av kvartalet. Universell utforming løses bedre, da bussene kommer helt inntil
holdeplassen. Flytting av holdeplassen til midten av kvartalet bidrar til at busser som regulerer
ikke kommer i konflikt med utkjørsel til kvartalet.
Varelevering
Det er vurdert at varelevering fra Torvgata, som vist i forprosjektet er uheldig, blant annet fordi
større kjøretøy må kjøre over Torget og parkering i Torvgata må fjernes. Det skal derfor ikke
etableres varelevering i Torvgata.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Prosjektet medfører investeringskostnader for Bodø kommune. Planen medfører noe reduserte
parkeringsinntekter da det fjernes om lag 30 parkeringsplasser. Parkeringsplassene er kun
tilgjengelig i sommerhalvåret. Det er skiltet parkering forbudt grunnet brøyting på vinter.
Prosjektet kan medføre økte driftskostnader med tanke på at det etableres sykkelfelt. Strekningen
driftes allerede. Rød asfalt eller merking kan medføre ekstra kostnader med tanke på vedlikehold.
FN’s bærekraftsmål
Mål 3: God helse – Sikre god helse gjennom å fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
• 3.6) halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker, innen 2020
Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn – Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge og
robuste og bærekraftige.
• 11.2) 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, innen
2030.
Bodø kommunes folkehelseplan
Planen legger til rette for at det skal bli lettere å velge sykkel som transportmiddel inn og ut fra
Bodø sentrum.
Bodø kommunes klima og energiplan
Klima- og energiplanen har som mål at klimagassutslippene skal ned. Planen legger til rette for at
det blir tryggere, og dermed lettere å velge sykkel som fremkomstmiddel fremfor bil.

Konklusjon og anbefaling
Planen er vurdert å være i tråd med overordnet plan.
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger og er vurdert å ikke falle inn under
forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget vil følge opp målene i kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025. Planen vil legge til
rette for Dronningens gate som kollektiv- og sentrumsgate.
Rådmannen anbefaler at planen vedtas.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Knut A. Hernes
Kommunaldirektør
Saksbehandler: Stian Aase

Trykte vedlegg:
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2
3

Bestemmelser
Plankart
Planbeskrivelse

Andre referanser:
Skisser – Dronningens gate x Parkveien
Forprosjekt – Sykkelrute i Dronningens gate
Holdeplassutforming i Dronningens gate
Kryssløsning, Dronningens gate x Torvgata
Trafikkanalyse – Dronningens gate
Referat workshop 2 – del 1 25.9.2020
Referat workshop 2 Folkemøte 25.9.2020
Dronningens gate_ROS
Dokumentene er tilgjengelig på:
https://bodo.kommune.no/dokumenter-til-politisk-behandling/category2666.html

Bærekraftsmål

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

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

Rett utskrift: Berit Skaug

