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Bakgrunn 

I planbestemmelsene til detaljreguleringsplan for Ragnar Schjølbergs vei 1, 3 og 5 er det stilt følgende 

rekkefølgekrav: «Fortau i Ragnar Schjølbergs vei skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest kan gis for 

siste byggetrinn i planområdet» (§ 7, pkt. 7.9). Kravet kom inn i bestemmelsene etter politisk behandling og 

var ikke en del av det opprinnelige planforslaget.  

Dette trafikknotatet har til hensikt å vurdere det trafikk faglige behovet for å etablere fortau langs Ragnar 

Schjølbergs vei og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil medføre for regulert område. Notatet vil videre 

vurdere mulige alternative løsninger for å ivareta framkommeligheten og trafikksikkerheten for myke 

trafikanter langs Ragnar Schjølbergs vei og området for øvrig.   

 

Trafikksituasjon i området 

Trafikksikkerhet 

Figur 1 viser registrerte trafikkulykker med personskade fra 2011. Det er ikke registrert noen trafikkulykker 

med personskade i det aktuelle område for utbygging ved Ragnar Schjølbergs vei.  

Det er i trafikksikkerhetsplanen for Bodø kommune 2019-2022 ikke prioritert etablering av fortau langs 

Ragnar Schjølbergs vei. Det er anbefalt prioritert i trafikksikkerhetsplanen å oppgradere fortau og 

tilrettelegge for sykkel fra Reinslettveien fra Snippen til Saltvern skole da dette er vurdert som en del av 

hovedgangveisystemet og er en viktig skolevei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Grønne punkter viser registrerte trafikkulykker med personskade fra 
2011 og frem til 2020. Hentet fra Vegkart.no 
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Trafikkmengder 

Reinslettveien 

Reinslettveien har primært funksjon som tilkomst til 

boliger. Det er montert bom i enden som gjør at det 

vurderes til å være svært lite gjennomgangstrafikk på 

denne veien i dag. Nord for Reinslettveien er det mulig 

med tilkomst til boliger fra flere andre gater som bla. via 

Rønviksveien – Breidablikkveien. Rønevikveien – 

Leiteveien og Isdamveien og Kirkeveien – Bjerkengveien.  

I henhold til håndbok N100 «Veg og gateutforming» vil 

typiske gater har mer rettlinjet og strammere geometri 

enn veier, med flere kryssinger og fortau med kantstein. I 

ytre by- og tettstedsområder som formmessig ikke har 

typiske tette fasaderekker likevel ha gatefunksjon selv 

om transportåren benevnes som vei. Reinslettveien har 

et tydelig gatepreg med elementer som nærliggende 

boliger, gateparkering, gjerder, trær og hekker. Disse 

elementene vurderes til å bidra effektivt som naturlige 

fartsdempende tiltak som i svært liten grad innbyr til et høyt fartsnivå langs strekningen. Det er i dag skiltet 

30-sone ved innkjøring til Reinslettveien. Det er etablert ensidig fortau langs store deler av strekningen, men 

dette vurderes ikke å være i henhold til dagens standard. Det er etablert ensidig belysning av gaten.  

Tabellen under viser tidligere registrert årsdøgntrafikk 

(ÅDT) på ulike punkter langs Reinslettveien. Tallene er 

innhentet fra ulike trafikkregistreringer som er utført langs 

kommunale veier i Bodø i perioden 2000-2017.  

ID Vei Sted ÅDT Dato 

1 Reinslettveien v/Skoleveien og Bodinveien 950 Mai 2014 

2 
Reinslettveien  

v/nr. 67 
v/Skoleveien og Bodinveien 692 Okt. 2016 

3 
Reinslettveien  

v/nr. 45 

v/Bjerkengveien og 

Kirkeveien 
1148 Okt. 2016 

4 
Reinslettveien  

v/nr. 11B 
V/Solvollveien og Holtenveien 750 Jan. 2017 

Basert på Reinslettveiens funksjon og utforming legges 

det til grunn at veien defineres som gate. Som følge av 

flere mulige tilkomstveier til boliger nord for 

Reinslettveien, samt tidligere trafikkregistreringer antas 

gjennomsnittlig trafikkmengde i Reinslettveien å være ca. 

1000 kjøretøyer pr. døgn.   

 

 

Figur 2: Oversikt over sted for måling av årsdøgntrafikk 
(ÅDT). 



Notat 

Oppdragsgiver: Reinsletta Utvikling AS 

Oppdragsnr.: 52100813   Dokumentnr.: 01 

2021-06-07  |  Side 4 av 11 n:\521\00\52100813\5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\ny_not_trafikkvurdering_ragna.docx 

 

Ragnar Schjølbergs vei 

Ragnar Schjølbergs vei har i likhet med Reinslettveien en karakteristikk med et tydelig gatepreg, med 

elementer som trær som utgjør en allé, hekker og langsgående gateparkering. Strekningen forbi 

planområdet er rettlinjet og oversiktlig og på ca. 160 meter. Det er etablert gatebelysning med LED-armatur. 

Gaten omfattes av en 30 km/t sone som gjelder for området. Det er i dag ikke etablert noe form for 

fartsdempende tiltak langs veien.  

Det er i dag etablert bom mellom Gjerdåsveien og Ragnar Schjølbergs vei. Reinslettveien er også stengt for 

inn- utkjøring fra vest. Dette medfører at trafikk til og fra området sør for Reinslettveien i all hovedsak 

kommer fra Reinslettveien i øst og videre vil gå via Leiteveien, Nordlyveien og boligvei Reinslettveien. Se 

figur 3. Ragnar Schjølbergs vei kan også brukes som atkomst til områder sør for Reinslettveien, men dette 

vurderes til å utgjøre en liten andel kjørende da dette for de fleste trafikanter vil utgjøre en omvei.. Basert på 

dette vurderes trafikkmengden i Ragnar Schjølbergs vei til å ligge rundt 100 kjørende i snitt pr. døgn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Viser aktuelle tilkomstveier sør for 
Reinslettveien og bom ved Gjerdåsveien. 
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Ragnar Schjølbergs vei – ny situasjon 

I forbindelse med etablering av regulert boligområde langs Ragnar Schjølbergs vei er tre tidligere avkjørsler 

som ledet direkte ut i veien blitt fjernet. Kjørende vil i ny situasjon ha adkomst til/fra det aktuelle boligområdet 

(bygg 1-5) fra avkjørsel til parkeringsplass nord i planområdet via Reinslettveien. Planområdet omfatter også 

en gjennomgående internvei som muliggjøre i inn/utkjøring i sør, men dette vurderes til å primært bli brukt av 

kjøretøy knyttet til renovasjon, varelevering etc. som skal ut fra boligområdet. Helt i sør på intern vei i 

boligområdet vil det være mulig med inn/utkjøring. Dette vurderes til å primært bli brukt av kjøretøy knyttet til 

renovasjon, varelevering etc. som skal ut fra boligområdet. Det vurderes derfor at denne avkjørselen vil bli 

lite og sporadisk brukt. Som følge av dette vurderes det også at trafikkmengden i Ragnar Schjølbergs vei i 

fremtidig situasjon med full utbygging vil være tilnærmet lik dagens situasjon på 100 kjørende i snitt pr. døgn, 

men sannsynligvis noe redusert da det ikke vil være noen direkte adkomst fra Ragnar Schjølbergs vei. 

Tabellen nedenfor viser krav til antall parkeringsplasser i planområdet basert på normtall for parkering samt 

planlagt boligmiks for boligblokkene.   

Boligparkering Bil 
Antall 

boenheter 
Parkeringsplasser 

Areal < 50m² BRA 
0,8 stk. pr. 

boenhet 
16 stk. 13 stk. 

Areal > 50m² BRA 
1,2 stk. pr. 

boenhet 
70 stk. 84 stk. 

Totalt  86 stk. 97 stk. 

 

I henhold til erfaringstall gitt håndbok V713 kap C.2.2 er 

forventet turproduksjon for boliger 3,5 personbilturer pr. bolig 

pr. døgn – med variasjonsområde på mellom 2,5-5,0. 

Dersom man legger til grunn en gjennomsnittlig 

turproduksjon på 3,5 turer pr. boenhet kan planområdet 

antas å generere en trafikkmengde på inntil 301 turer pr. dag. 

I henhold til kap B.3 i håndbok V713 tas det utgangspunkt i at 

trafikkmengden i makstimen vil utgjøre 12 % av ÅDT. Basert 

på dette vil trafikkmengden i makstimen tilsvare ca. 36 

kjøretøyer.  

Som angitt i det foregående antas denne trafikken å først og 

fremst ville belaste Reinslettveien og i svært liten grad 

påvirke forholdene langs Ragnar Schjølbergs vei. Beregnet 

trafikkmengde antas også å være et høyt anslag, da 

boenhetene består av leiligheter som ofte har lavere 

turproduksjon enn eneboliger og rekkehus. Det er heller ikke 

tatt hensyn til mulig begrensninger i turproduksjon som følge 

av tilgang på parkering eller planområdets beliggenhet i nærheten av Bodø sentrum.  

 

 

Figur 4: Situasjonsplan. 

Avkjørsel nord 
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Myke trafikanter 

Skolevei 

Saltvern skole er en kombinert barne- og 

ungdomsskole. Basert på tall fra 

Utdanningsdirektoratet (Udir) sitt 

informasjonssystem er det 536 barneskole 

elever og 205 ungdomsskole elever – totalt 741 

elever for skoleåret 2020/2021.  

Figur 5 viser opptaksområdet for Saltvern skole. 

Planområdet er her markert med rødt og ligger i 

utkanten av opptaksområdet. De grønne stiplete 

linjene viser det som vurderes som de mest 

sannsynlige skoleveiene fra dette området 

basert på prinsippet om korteste vei. Det 

vurderes som lite sannsynlig at skolebarn vil gå 

fra Reinslettveien via Ragnar Schjølbergs vei til 

Gjerdåsveien og videre til Saltvern skole, da 

dette er en klar omvei.  

Park/lekeområde 

Etablering av balløkke/lekeplass mellom bygg 2 

og 3 i planområdet, som vist i figur 4 vil være et 

naturlig målpunkt for barn og unge på fritiden. 

Det vurderes at tilkomst for myke trafikanter til 

balløkke/lekeplass via Ragnar Schjølbergs vei i 

hovedsak vil brukes av barn og unge som bor 

vest for utbyggingsområdet. Barn og unge fra 

øst vil mest sannsynlig komme via 

Reinslettveien og Gjerdåsveien og videre via 

internvei til boligområdet. Ellers vurderes det at 

dette vil være et attraktivt tilbud for barnefamilier 

som bosetter seg i leilighetene i planområdet. 

Det er for øvrig regulert flere arealer med formål 

som lekeareal/park i områdets omkring 

planområdet. I nærheten finnes også 

eksisterende parker som Reinparken og 

Jentofthaugen. Det vurderes derfor til at det er 

godt tilrettelagt med lekeplasser og parkområder 

i området. Det legges derfor til grunn at barn og 

unge vil fordele seg jevnt blant disse områdene. Dette vil igjen medføre at man må kunne anta noe mindre 

bruk av balløkke/lekeplass blant barn som ikke bor i direkte nærhet til området sammenliknet med barn og 

unge som bosetter seg i planområdet.  

 

Figur 5: Opptaksområde for Saltvern skole. Utbyggingsområde 
markert med rødt. Grønne stiplete linjer viser mulige skoleveier.  

Figur 6: Reguleringsplaner i det aktuelle området. Grønne 
områder viser regulert areal til formål som lekeareal/park. 

https://gsi.udir.no/app/#!/view/units/collectionset/1/collection/88/unit/5589/
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Sykkel 

Kommunedelplan for sykkel i Bodø kommune viser at 

Reinslettveien er en prioritert sykkelrute. Det er også 

prioritert i trafikksikkerhetsplanen å oppgradere fortau og 

tilrettelegge for sykkel fra Reinslettveien fra Snippen til 

Saltvern skole da dette er vurdert som en del av hoved 

gangveisystem og viktig skolevei.   

Figur 8. viser aktuelle reguleringsplaner i området. Det 

er gjennomgående for reguleringsplanene at det 

reguleres med formål om å etablere gang- og 

sykkelveier i området. Basert på dette vurderes det ikke 

til at et fortau langs Ragnar Schjølbergs vei er i samsvar 

med andre planer for området.  

En eventuell etablering av fortau i Ragnar Schjølbergs 

vei vil derfor medføre et systemskifte, som betyr at en 

type anlegg for myke trafikanter slutter eller skifter til en 

annen type anlegg. Hyppige systemskifter på en rute 

kan være en stor utfordring, spesielt for syklende, og bør 

i størst mulig grad unngås. Alle systemskifter; 

overganger mellom forskjellige type løsninger for syklende, kan gi økt risiko for konfliktsituasjoner og ulykker. 

I tråd md vegvesenets håndbok N100 «Veg og gateutforming» bør antall systemskifter begrenses til et 

minimum når en planlegger en sykkelløsning gjennom et område. For å skape gode vilkår for sykkeltrafikken 

er det nødvendig å planlegge sammenhengende nett. Enhetlig utforming og få systemskifter over lengre 

strekninger vil bidra til sikre løsninger og god fremkommelighet. Løsningene bør være så enkle, enhetlige og 

lettfattelige at de ikke kan mistolkes og oppfattes forskjellig av gående, syklende eller førere av motorvogn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Kommunedelplan for sykkel - Bodø kommune. 
Boligområdet markert med gult. 

Figur 8: Reguleringsplaner i tilknytning til utbyggingsområdet som viser regulert 
formål til gang- og sykkelvei (GS-vei).  
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Vurdering av behov og konsekvenser av fortausløsning 

I det følgende gis en trafikkfaglig vurdering av behov og konsekvenser av å etablere fortau langs Ragnar 

Schølbergs veg i tråd med rekkefølgebestemmelsene. 

Behov for fortau 

I forbindelse med etablering av nye boliger fjernes tre avkjørsler i Ragnar Schjølbergs vei. Dette gjør at 

trafikkmengden langs denne lite trafikkerte veien antageligvis blir ytterligere redusert i fremtiden. Det kan 

vurderes til at dette i seg selv er tilstrekkelig med tanke på tiltak for å bedre trafikksikkerheten til myke 

trafikanter og særlig barn og unge. Veien er i tillegg rettlinjet og oversiktlig, har skiltet 30 km/t sone med 

tilhørende nytt LED veilysanlegg. Det kan på bakgrunn av dette argumenteres for at dette i seg selv skulle 

tilsi at trafikksikkerheten og fremkommeligheten for særlig barn og unge i tilstrekkelig grad er ivaretatt langs 

Ragnar Schjølbergs vei.   

I henhold til N100 bør fortau etableres i sentrumsområder. Gater med fartsgrense ≤ 50 km/t i ytre by- og 

tettstedsområder bør etableres med fortau. Smale boliggater med lav fart og liten gang-, sykkel- og biltrafikk 

kan etableres uten fortau. Basert på forventet trafikksituasjon i fremtiden, samt vurderinger av 

trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter vurderes det i utgangspunktet ikke at det er behov 

for etablering av fortau langs Ragnar Schjølbergs vei.   

Konsekvenser 

Etablering av fortau langs Ragnar Schjølbergs vil i hovedsak ha konsekvenser knyttet til det regulerte 

området. Det vil i første omgang være nødvendig med en omregulering av eksisterende plan for å kunne 

regulere inn et nytt areal som har formål som fortau. Dette vil igjen medføre endringer på utnytting av areal 

avsatt til boligbebyggelse (BYA) og friområde (F) i eksisterende reguleringsplan. I henhold til bestemmelser 

pkt. 2.7 skal trerekke i bla. Ragnar Schjølbergs vei i størst mulig grad søkes bevart eller eventuelt 

reetableres. Ved etablering av fortau langs denne veien vil dette kunne vanskeliggjøre å innfri denne 

bestemmelsen om bevaring av trerekke. Etablering av fortau langs Ragnar Schjølbergs vei vil også medføre 

et systemskifte i forhold til valg av løsning for gående og syklende i området. Dette vurderes som uheldig 

med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notat 

Oppdragsgiver: Reinsletta Utvikling AS 

Oppdragsnr.: 52100813   Dokumentnr.: 01 

2021-06-07  |  Side 9 av 11 n:\521\00\52100813\5 arbeidsdokumenter\52 trafikk\ny_not_trafikkvurdering_ragna.docx 

 

Vurdering av alternative trafikale løsninger 

Det vil i denne delen bli tatt en vurdering av alternative tiltak til 

etablering av fortau som kan gjennomføres i Ragnar Schjølbergs 

vei for å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke 

trafikanter. 

Alternativ 0: Dagens veiløsning  

Kjørende til/fra det aktuelle boligområdet vil i ny situasjon ha 

direkte adkomst via Reinslettveien. Trafikk fra beboere vurderes 

derfor til i svært liten grad å benytte seg av Ragnar Schjølbergs 

vei.  Eventuell trafikk fra nytt boligområdet via Ragnar Schjølbergs 

vei vurderes i hovedsak å være knyttet til renovasjon, varelevering 

o.l. som kjører ut avkjørsel i sør og via Ragnar Schjølbergs vei til 

Reinslettveien. Som følge av dette vurderes trafikkmengden i 

Ragnar Schjølbergs vei i fremtidig situasjon med full utbygging til å 

være tilnærmet lik dagens situasjon på ca. 100 kjørende i snitt pr. 

døgn, men sannsynligvis noe redusert.  

Ragnar Schjølbergs vei er en rettlinjet og oversiktlig vei og har 

skiltet 30 km/t sone med tilhørende nytt LED veilysanlegg. I 

forbindelse med etablering av nye boliger fjernes også tre avkjørsler langs denne delen av strekningen. 

Basert på forventet trafikksituasjon i fremtiden, samt vurderinger av trafikksikkerhet og fremkommelighet for 

myke trafikanter vurderes dagens situasjon til å ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter i tilstrekkelig 

grad.  

Alternativ 1: Stenge Ragnar Schjølbergs vei for kjørende 

Det kan vurderes å etablere et tilsvarende bomsystem som i Reinslettveien og Gjerdåsveien i Ragnar 

Schjølbergs vei. På denne måten vil veien være stengt for alminnelig trafikk og i sin helhet være tilgjengelig 

kun for myke trafikanter. Det vil i dette alternativet måtte tas stilling til om bommen skal kunne åpnes for 

kjøretøy i forbindelse med renovasjon, varelevering o.l. for å minimere merbelastningen på nærliggende 

veier som Leiteveien.  

Figur 9: Ragnar Schjølbergs vei. 
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Alternativ 2: Regulering av kjøreretning 

Det kan vurderes å gjennomføre tiltak som 

regulerer kjøreretningen langs veien. Dette 

kan gjøres med skilt nr. 302 «innkjøring 

forbudt» på Ragnar Schjølbergs vei fra 

Reinslettveien. Det kan alternativt suppleres 

med underskilt 807.6U «Sykkel unntatt». På 

denne måten vil trafikk som skal fra 

Reinslettveien til Gjerdåsveien enten bruke 

Leiteveien eller den interne veien fra ny 

avkjørsel i nord for det aktuelle boligområdet. 

Det vurderes at disse veiene i hovedsak er 

tilkomstveier for bolig, og at trafikken vil fordele tilsvarende likt 

som dagens situasjon i denne løsningen. Syklende vil fortsatt 

kunne benytte seg av Ragnar Schjølbergs vei. 

Kjørende i tilknytning til i renovasjon, varelevering o.l. fra 

boligområdet vil i denne situasjonen kunne 

bruke utkjørsel fra planområdet i sør og via 

Ragnar Schjølbergs vei komme opp til 

Reinslettveien. Dette kan ev. tydeliggjøres 

med påbudt kjøreretning ved utkjørsel 

og/eller skilt 306.1 «forbudt for motorvogn» 

med underskilt 808 «Varetransport» eller «Kjøretøygruppe». Dette alternativet kan også 

suppleres med innsnevring av kjørebanebredden og ev. fartsdempende tiltak.  

Denne løsningen vurderes til å ville redusere trafikkmengden i Ragnar Schjølbergs vei 

ytterligere og vil gi bedre lesbarhet da trafikken kun kommer i en retning. Dette vurderes som en løsning som 

vil ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten til myke trafikanter på god måte da vegstrekningen vil i 

prinsippet være en gang- og sykkelveg men noe unntak for varelevering og renovasjon.  

 

Alternativ 3: Regulere gang- og sykkelvei 

Ragnar Schjølbergs vei kan vurderes skiltet som gang- og sykkelvei. I henhold til håndbok N100 kan gang- 

og sykkelvei med underskilt «kjøring til eiendommene tillatt» brukes på atkomstveg i utbygde områder, for 

inntil ca. 10 boliger. Dersom man legger til grunn en gjennomsnittlig turproduksjon på 3,5 turer pr. boenhet vil 

dette tilsvare en trafikkmengde på 35 kjørende. Gang- og sykkelvegen bør med tillatt kjøring ha bredde 3 m, 

dette kravet er man godt innenfor i Ragnar Schjølbergs vei.  

Etablering av gang- og sykkelvei vil gi en løsning som samsvarer med reguleringen på nærliggende veier, 

samt med andre reguleringsplaner for området. Sør for bommen ved Gjerdåsveien er Ragnar Schjølbergs 

vei i dag regulert som gang- og sykkelvei – men har ikke underskilt med tillat kjøring til eiendommer - som 

vist på figur 11. Videreføring av denne løsningen på strekket forbi planområdet vil dermed gi et mer 

sammenhengende gang- og sykkelveinett uten systemskifter. Dette vil bidra til å redusere risikoen for 

konfliktsituasjoner og ulykker samt sørge for en sikrere og mer enhetlig løsning for gående og syklende i 

området.  

 

Figur 11: 
Underskilt 807.6U 

"sykkel unntatt" 

Figur 12: Skilt 306.1 

"forbudt for 

motorvogn" 

Figur 10: illustrasjon av regulert kjøreretning. 
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Anbefaling  

Basert på forventet trafikksituasjon samt vurderinger av trafikksikkerhet og fremkommelighet blant myke 

trafikanter vurderes det som lite hensiktsmessig å etablere ytterligere tiltak langs Ragnar Schjølbergs vei. 

Det vurderes derfor til at 0. alternativet er tilstrekkelig løsning for å ivareta trafikksikkerheten og 

fremkommeligheten til myke trafikanter i den aktuelle veien.  

Dersom det likevel skulle være ønske om ytterligere tiltak anbefales det å arbeides videre med alternativ 3: 

regulere gang- og sykkelvei med underskilt «kjøring til eiendommene tillatt» i Ragnar Schjølbergs vei. Denne 

løsningen samsvarer med eksisterende gang- og sykkelveiløsninger like i nærheten og reguleringsplaner for 

området og vurderes å ville gi en sikrere og mer enhetlig løsning for gående og syklende i området. Dersom 

vegmyndighet vurderer eller gjennomfører trafikktellinger som viser at trafikkmengden vil overstige 10 

boenheter med trafikkmengde 35 kjøretøy, anbefales det alternativ 2: regulering av kjøreretning. Dette 

alternativet vurderes til å redusere trafikkmengden i Ragnar Schjølbergs vei i stor grad med unntak for 

varelevering og renovasjon. Løsningen vil i tillegg til å redusere trafikkmengden i stor grad gi bedre lesbarhet 

da trafikken kun kommer i en retning. Dette vurderes som en løsning som vil ivareta trafikksikkerheten og 

fremkommeligheten til myke trafikanter på god måte da vegstrekningen vil i prinsippet være en gang- og 

sykkelveg men unntak for noe varelevering og renovasjon.  
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Figur 11: Viser andre nærliggende strekninger som er skiltet som gang- og sykkelveg. Bilde viser gang- 
og sykkelveg på Ragnar Schjølbergs vei sør for bom v/Gjerdåsveien. Stiplet linje viser anbefalt tiltak om 
å skilte med gang- og sykkelveg. 


