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Varsel om planoppstart - detaljregulering av busstrase mellom 

Oddan og Høgåsen, Tverlandet 

Bodø kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljplan for ny busstrasé mellom Oddan og 

Høgåsen på Tverlandet (jf. plan- og bygningsloven § 12-8).  

 

Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å regulere inn ny bussvei mellom Oddan og Høgåsen. Busstraséen skal 

gå gjennom Lahaugen, via en ny bussvei ved eksisterende gang- og sykkelvei og over til Bjørnhaugen. 

Det er nødvendig å oppgradere Lahaugen og Bjørnhaugen. Myke trafikanter vil bli ivaretatt ved at det 

etableres fortau eller gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Det planlegges også fire nye 

holdeplasser på strekningen – to i hver retning. 
 

Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen er et kollektivprosjekt i Bypakke Bodø. 

Hovedformålet er et bedre busstilbud for befolkningen på Tverlandet.  

 

Planområdet  
Planområdet er ca. 700 meter langt og strekker seg fra Oddan til Høgåsen. I tillegg til traséen for ny 

bussvei er det tatt med areal i tilgrensende veier som kan bli berørt, samt veikryssene mot Tverlands-

veien og Høgåsveien. På kart under er planavgrensninga markert med svart strek, eiendomsgrenser er 

markert med rødt.  

 

Planavgrensninga har tatt med et areal som 

er betydelig større enn det som vil omfattes 

av den endelige planen. Bakgrunnen for 

dette er at det i prosessen er aktuelt å 

vurdere ulike løsninger for blant annet 

plassering av holdeplasser. Det er også tatt 

med et område rundt kryssene mot 

Tverlandsveien og Høgåsveien. Dette er 

fordi det er ønskelig å få plassert 

busstoppene nærmest mulig disse veiene 

og sikret gode forbindelser videre for 

gående, syklende og kjørende. 

 

 

 

I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 

Dato:  ........................................................ 25.04.2019 

Saksbehandler:   .............................. Ingvild Gabrielsen               

Telefon direkte:   ..........................................................  

Deres ref.:   .......................................................... [Ref] 

Løpenr.:   .................................................. 33566/2019 

Saksnr./vår ref.:   ........................................ 2019/3495 

Arkivkode:   ..................................................................  
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70/155, 70/300, 70/506, 70/507, 70/820, 70/829, 71/10, 71/36, 71/37, 71/55, 71/70, 71/75, 71/85, 71/89, 

71/90, 71/91, 71/100, 71/105, 71/113, 71/115, 71/121, 71/149, 71/160, 71/168, 71/178, 145/119. 

 

Gjeldende planstatus  
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Tverlandet tettsted. I kommunedelplanen er selve 

veitraséen avsatt til veiformål. Det omkringliggende arealet er avsatt til formålene grønnstruktur, 

nåværende og fremtidig boligbebyggelse samt parkering. Planområdet berører tre reguleringsplaner: 

 Eksisterende reguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen (vedtatt 2013). 

Denne vil i sin helhet bli opphevet og erstattet. 

 Reguleringsplan for Løding boligpark (vedtatt 2005). Her er det regulert inn adkomst til 

boligfeltet fra Bjørnhaugen. Adkomsten kan bli berørt som følge av ny busstrasé og 

holdeplasser.  

 Reguleringsplan for Oddan Søndre (vedtatt 2001). Krysset Tverlandsveien-Lahaugen berøres. 

 

Dagens situasjon  
Eksisterende busstrasé har endestasjon og snuplass i Høgåsen. Se kart under der trasé og holdeplasser er 

markert for både eksisterende og fremtidig busstrasé. Eksisterende trasé og holdeplasser gir god dekning 

for den nordlige og østlige delen av Tverlandet tettsted. For boligområdene vest og sør på Tverlandet er 

det imidlertid dårlig bussdekning.  

 

 
 

Traséen der bussveien skal etableres har i dag ulike funksjoner. Forenklet kan området deles i tre: 
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1. Fra Oddan til Lahaugen følger traséen Lahaugen. Lahaugen er direkteadkomst til flere boliger, 

og samlevei for boliggatene Gapsletta, Torvmyra, Langåkeren, Krykkjemobakken, 

Brandshaugen og Havgulsvingen. Det er ikke fortau langs Lahaugen. 

2. Fra Lahaugen og østover mot Bjørnhaugen er det ikke bilvei, men grusa gang- og sykkelvei over 

en strekning på ca. 250 meter. Det er skog og grøntområder på begge sider av gang- og 

sykkelveien og flere stier opp i marka. Etter ca. 150 meter deler veien seg. Her fortsetter en del 

østover mot Bjørnhaugen mens en del går ned mot Tverlandet skole og idrettsanlegg.  

3. Når gang- og sykkelveien kommer til Bjørnhaugen følger traséen Bjørnhaugen frem til krysset 

mot Høgåsveien. Bjørnhaugen er adkomstvei til boligfeltet med samme navn. Her grenser gata i 

nord mot bolighus, parkeringsplass og grøntområder. Mot sør grenser gata til skog- og 

grøntområder. Det er ikke fortau langs Bjørnhaugen. 
 

Bildet til venstre viser gang- og sykkelveien som går fra Bjørnhaugen til Lahaugen. Bildet til høyre viser Lahaugen sett 

fra vest. 

 
Aktuelle problemstillinger  

Som en del av prosjektet skal det etableres fortau langs Lahaugen og Bjørnhaugen. Plassering av fortau, 

samt bredde på fortau og vegbane må avklares i prosessen. Fra Lahaugen til Bjørnhaugen vil traséen 

kun være tilgjengelig for buss. Her må det vurderes om det skal etableres ett eller to kjørefelt, og om det 

evt. er behov for møteplasser langs veien. Plassering av bom må også vurderes.  

 

Det skal etableres fire nye bussholdeplasser. I øst tenkes bussholdeplassene plassert i Bjørnhaugen. 

Bakgrunnen for dette er at Høgåsveien er bratt og uoversiktlig. Plassering av holdeplasser i Bjørnhaugen 

kan komme i konflikt med adkomstvei til fremtidig boligfelt i reguleringsplan for Løding boligpark. 

Dette må vurderes nærmere. Bussholdeplasser i vest tenkes plassert i Tverlandsveien siden det er bedre 

plass der enn i Lahaugen. Plassering i Tverlandsveien gir også mulighet til å slå sammen holdeplass for 

lokalbuss og regionbuss. Utfordringer her er behov for grunnerverv, flytting av kryss mot 

Tverlandsveien, siktforhold m.m.  

 

Planområdet berører noen grøntområder. Friområdet sør for Bjørnhaugen kan bli berørt ved etablering 

av holdeplass og bygging av fortau. Fotballbanen blir ikke berørt, og gangforbindelser skal ivaretas. 

Mellom Bjørnhaugen og Lahaugen går traséen gjennom et område som i dag benyttes til 

friluftsområder. I planarbeidet vil det være fokus på å ta vare på eksisterende stier og koblinger mot ny 

gang- og sykkelvei.  

 

Konsekvenser for private eiendom 

Planavgrensninga berører flere private eiendommer, se kart og oversikt over berørte gårds- og 

bruksnummer lenger opp. For eiendommene langs sørsiden av Lahaugen er planavgrensninga lagt 2 
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meter inn på privat eiendom. På nordsida av Lahaugen berøres også flere privat eiendommer, men i mer 

varierende grad. Det er også noen private eiendommer som berøres langs Bjørnhaugen.  

 

I planarbeidet vil det være fokus på å finne løsninger som i minst mulig grad berører privat eiendom. 

For de fleste private eiendommene innenfor planavgrensninga er sannsynligheten for at eiendommene 

blir berørt liten. For noen eiendommer langs Lahaugen kan det være behov for mindre inngrep som 

følge av heving/senking av veien, eks. etablering av støttemurer. For eiendommer som i større grad blir 

berørt vil det være aktuelt med erverv/makebytte. 

 

Forhold til forskrift om konsekvensutredning  
Planarbeidet blir ikke omfattet av KU-forskriften da det er i tråd med gjeldende overordnede planer. 

 

Innspill og medvirkning  
Dette brevet oversendes til berørte parter og naboer, offentlige instanser og aktuelle organisasjoner. De 

som ønsker det kan komme med innspill til oppstart av planarbeidet. Det vil også bli anledning til å 

komme med uttalelser/merknader når forslag til plan sendes på høring og offentlig ettersyn.  

 

Det inviteres til åpent informasjonsmøte 

på Tverlandet samfunnshus 

tirsdag 7.mai klokken 19 

 

 

Innspill til varsel om oppstart sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller på 

epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 25.5.2019. Merk med saksnr. 2019/3495.  

 

Kontaktpersoner ved Byplan er  

 Svana Hollum, e-post: svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no , tlf.:75 55 53 59 

 Ingvild Gabrielsen, e-post ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no, tlf.: 75 55 53 44 
 

 

Med hilsen 

 

 

 Annelise Bolland  

 byplansjef  

 

 

 

  Ingvild Gabrielsen 

  arealplanlegger 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
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