
 

KJØRERUTE 17. MAI 2021 

 

Start ved Bodø trafikkstasjon kl 16:00. 

 

1. Kjør ut fra oppstillingsplassen og ta til venstre inn på Stormyrveien til 

rundkjøringen. 

2. Rundkjøring, ta første avkjørsel til høyre og fortsett Stormyrveien til 

krysset Stormyrveien/Hålogalandsgata. 

3. Ta til venstre inn i Hålogalandsgata og følg denne helt frem til krysset 

Hålogalandsgata/Sjøgata. 

4. Ta til høyre inn i Sjøgata og følg denne frem til rundkjøringen ved 

Jernbanestasjonen. 

5. Ta 3.avkjørsel i rundkjøringen og inn på Jernbaneveien. 

6. Følg Jernbaneveien frem til krysset Jernbaneveien/ Burøyveien. 

7. Ta til høyre inn i Burøyveien og deretter til høyre inn i 

Nordstrandveien. 

8. Følg Nordstrandveien frem til lyskrysset Nordstrandveien/Rønvikveien. 

9. Ta til venstre i lyskrysset og inn på Rønvikveien. 

10. Følg Rønvikveien frem til krysset Rønvikveien/Kleivaveien. 

11. Ta til høyre i krysset og inn på Kleivaveien. 

12. Følg Kleivaveien over Langåsen og frem til krysset 

Kleivaveien/Junkerveien. 

13. Ta til høyre inn i Junkerveien og følg denne helt frem til 

rundkjøringen ved Keiseren. 



14. Ta 3. avkjøring i rundkjøringen mot RV80 og deretter straks 2. 

avkjørsel i neste rundkjøring på Rv 80. 

15. Følg RV 80 til rundkjøringen ved Bodøelv. 

16. Ta til første avkjørsel i rundkjøringen og kjør inn i neste rundkjøring. 

17. Ta 2. avkjørsel i rundkjøringen og inn på «gamle» RV 80 (utenfor 

tunellen) 

18. Følg RV 80 frem til lyskrysset på Grønnåsen. 

20. Ta til høyre i lyskrysset og inn i Bodøsjøveien 

21. Følg Bodøsjøveien helt frem til krysset Bodøsjøveien/Gamle Riksvei. 

22. Ta til venstre inn på Gamle Riksvei. 

23. Følg Gamle Riksvei helt frem til krysset Gamle Riksvei/ Sivert Nilsens 

gate. (ved Rensåsen Dekk & Servicesenter) 

24. Ta til venstre inn i Sivert Nilsens gate og følg denne frem til krysset 

Sivert Nilsens gate/ Bankgata. (Sivert Nilsens gate slutter her) 

25. Ta til høyre inn i Bankgata. 

26. Følg Bankgata frem til lyskrysset Bankgata/ Kongens gate. 

27. Ta til venstre inn i Kongens gate og følg denne frem til klokketårnet 

på Bodø Domkirke. (krysset Kongens gate/ Professor Schyttes gate) 

28. Ta til venstre inn i Professor Schyttes gate og så til venstre inn på 

parkering ved Domkirken. 

 

 


