
1

B Y A N A L Y S E  B O D Ø  2 0 1 9

D E S E M B E R  2 0 19

Byanalyse 
Bodø

Dronefoto: Marius Staulen



2

B Y A N A L Y S E  B O D Ø  2 0 1 9

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen



3

B Y A N A L Y S E  B O D Ø  2 0 1 9

Forord
Hensikten med byanalysen for Bodø er å belyse virkemidler tilhørende kostnader som må til for at veksten 
i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing – også kalt nullvekstmålet.

Byanalysen skal være et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med byutvikling, og kan også danne grunnlag 
for forhandlinger om en framtidig byvekstavtale eller andre statlige virkemidler.

Byanalysen viser ulike måter for å nå nullvekstmålet, men konkluderer ikke med én enkelt anbefaling. 
Hvilke virkemidler og tiltak som skal gjennomføres, bestemmes gjennom videre politiske prosesser. 
Statens vegvesen Region nord har ledet arbeidet med byanalysen, i samarbeid med Bodø kommune,
Nordland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor. Representanter fra disse aktørene 
har utgjort en prosjektgruppe som har hatt ansvar for utredningsarbeidet.

Arbeidet har vært forankret med en styringsgruppe for byanalysen, først under ledelse av Bodøs ordfører 
Ida Pinnerød. Etter bestillingen fra Samferdselsdepartementet om at det skal gjennomføres KVU for «Ny 
by Bodø – transportsystemer», har styringsgruppa vært ledet av regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.

Analysene av kollektivløsningene baseres på Nordland fylkeskommunes fagrapport «Kollektivtrafikkplan 
Bodø 2020-2032», som er utarbeidet av Strategisk ruteplan AS og Rambøll Norge AS. I tillegg til 
byanalysen, brukes rapporten som innspill i arbeidet med kommunedelplan for ny bydel og i rulleringen 
av Bodø kommunes kollektivplan, som er i oppstartsfasen.

Kapittel 6.10., som omhandler Smart by, bygger på utredningen «Ny by, ny flyplass – Utviklingsperspektiver 
for Bodø 2050». Transportmodellberegninger er utført av Statens vegvesen Region nord ved bruk av 
regional transportmodell (RTM), som er transportetatenes verktøy for slike analyser. Arbeidet bygger 
på felles sentrale retningslinjer for byutredninger utarbeidet av Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet.

Det er ikke gjennomført samfunnsøkonomiske beregninger knyttet til innføring av nullvekstmålet, slik 
retningslinjene beskriver. Dette begrunnes blant annet med usikkerheter i måling av samfunnsøkonomisk 
virkning av nullvekstmålet og at virkninger av ulik arealbruk ikke kan sammenlignes mellom 
virkemiddelpakker (jf. Notat av juni 2018 fra NTP-sekretariatet om håndtering av samfunnsøkonomiske 
analyser i byområdene).

Statens vegvesen takker Bodø kommune og øvrige samarbeidspartnere, og håper byanalysen vil være 
et godt grunnlag for videre areal- og transportplanlegging for å utvikle Bodø videre til en bærekraftig by.  

Bodø, desember 2019

Turid Stubø Johnsen
regionvegsjef 
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Foto: Karoline O. Pettersen, Nordland fylkeskommune
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SAMMENDRAG
Byanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, og viser hvordan 
nullvekstmålet for personbiltrafikk kan oppfylles samtidig som befolkningen øker.  Utredningen følger 
samme krav til kunnskapsgrunnlag og beregninger som Samferdselsdepartementet har satt for de ni 
storbyområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Gapet mellom dagens trafikk og prognosene for 2033 utgjør 50 500 personbilkilometer daglig dersom 
det ikke gjøres tiltak. 

Analysen viser at framtidig arealbruk er avgjørende for at Bodø skal nå nullvekstmålet. Ved å satse 
på kompakt eller sentrumsnær utbygging vil de planlagte tiltakene i forslaget til Bypakke Bodø fase 2 
og et mer restriktivt parkeringsregime være tilstrekkelig til å oppfylle nullvekstmålet i 2033. Bypakke 
fase 2 omfatter særlig tiltak som skal legge til rette for gående og syklende, og innebærer en økning i 
bompengetakstene fra 16 til 20 kroner.

Det er også analysert et alternativ «Trend» i tråd med kommunedelplanens arealdel, som er en 
kombinasjon av kompakt og dagens boligbyggingsmønster. Beregningene viser at det da vil være behov 
for en rushtidsavgift i tillegg til Bypakke fase 2 og nytt parkeringsregime for å oppfylle nullvekstmålet. 
Den samlede bompengebelastningen i rushtida vil bli 30 kroner.

Analysen viser effekten av tre ulike virkemiddelpakker som tilfredsstiller nullvekstmålet i de de tre 
alternative boligscenariene:

Trend forutsetter at 40 % av boligbyggingen kommer i sentrumsområdet/ny bydel, mens den øvrige for-
deles på tettstedsområdet og lokalsentra. Hovedvirkemidlene i denne pakken er arealbruk,  bydelsstrategi 
og rushtidsavgift. I tillegg forutsettes det et mer restriktivt parkeringsregime.

Sentrumsnær forutsetter at boligveksten konsentreres vest for Mørkvedkrysset i eksisterende 
bydelssenter og i sentrum/ny bydel. Det andre hovedvirkemiddelet i denne pakken er mer restriktive 
parkeringsregler, med takstøkning i sentrum og begrensning i gratis parkering på arbeidsgivers areal.

Kompakt forutsetter at 80 % av boligveksten konsentreres til dagens sentrum. Det andre hoved-
virkemiddelet i denne pakken er mer restriktive parkeringsregler, med takstøkning i sentrum og 
begrensning i gratis parkering på arbeidsgivers areal.

I alle tre alternativene er det forutsatt en viss forbedring av kollektivtilbudet og bedre tilrettelegging for 
gående og syklende, blant annet gjennom tiltakene i Bypakke Bodø fase 2. Samlet sett vil overgangen fra 
personbil til andre reisemåter utgjøre mindre enn 10 % av det totale antall reiser. Det er derfor nødvendig 
med en mer kompakt arealstrategi og bilbegrensende tiltak for å kunne nå nullvekstmålet.

Det forventes at endringer i holdninger, teknologi og smartbystrategi vil gi en betydelig effekt, men 
disse fanges ikke opp av transportmodellen.

Analysene viser at alle tre virkemiddelpakkene i praksis oppfyller nullvekstmålet. Dersom befolknings-
veksten blir høyere enn forutsatt i SSBs prognose, er ikke virkemiddelpakkene tilstrekkelige til å nå 
nullvekstmålet. Det er også gjort beregninger av veiprising som alternativ til bompenger, som viser at 
kilometersatsen vil bli uforholdsmessig høy, med mindre innkrevingsområdet utvides ut over dagens 
bomring.

Gradvis innføring vil gi mulighet til å justere virkemiddelbruken etter hvert som man ser effekter av 
gjennomførte tiltak.  
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Sykkelveinettet på Stormyra er et resultat av Bypakke 1. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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1 Innledning
Bodø bystyre og Nordland fylkesting har bedt om en utredning som skal vise hvordan en 

videre utbygging av transportsystemet i Bodø kan gjennomføres innenfor nullvekstmålet 

for personbiltransport. Analysen følger samme mal som byvekstavtalene som danner 

grunnlag for bypakke- og byvekstavtaler med staten.

1.1 Bakgrunn for byanalysen  
Målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gåing ble lansert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Målet er 
fulgt opp i Klimaforliket og stortingsmeldingene om NTP 2014-2023 og 2018-2029 og betegnes som 
«nullvekstmålet for persontransport med bil». 

Nullvekstmålet betyr at persontransporten med bil ikke skal øke. Det er ikke antallet bilturer, men 
antallet kjøretøykilometer (trafikkarbeidet), som måles. Nullvekstmålet for persontransport med bil er 
et overordnet mål i byanalysen.

Hovedformålet med en byanalyse er å belyse hvordan ulike virkemiddel vil påvirke transport-
middelfordelingen i Bodø, samt å gi eksempler på sammensetning av virkemiddelpakker som 
kan iverksettes for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk i Bodø. Byanalysen tilsvarer de statlige 
byutredningene som er utarbeidet for 9 storbyer, i henhold til NTP.  Byanalysen med forslag til ulike 
virkemiddelpakker, skal gi et faglig grunnlag for beslutning om hvordan nullvekstmålet skal oppnås i Bodø 
og danne grunnlag for en eventuell avtale med staten om bypakke, eventuelt byvekstavtale, for Bodø.

1.2 Mandat
Bodø bystyre (sak 204/2016) og Nordland fylkesting (sak FT 024/2017) har bestilt en utredning om 
videre utbygging av transportsystemene i Bodø når tiltakene i Bypakke Bodø er gjennomført. 

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Kystverket, Jernbanedirektoratet, Avinor AS, Fylkesmannen 
i Nordland og Statens vegvesen Region nord er enige om at oppfølging av bystyrets og fylkestingets 
bestilling skal skje gjennom samarbeidsprosjektet «Ny by Bodø – Smart transport» og med nullvekstmålet 
for personbiltrafikk i byområder som forutsetning.

Styringsgruppa har bestått av:
Bodø kommune    ordfører
Bodø kommune    rådmann
Nordland fylkeskommune  fylkesråd for samferdsel, 
Statens vegvesen   regionvegsjef Region nord
Jernbanedirektoratet   sjef regional samhandling Nord- og Midt-Norge.
Avinor     lufthavnsjef Bodø
Kystverket    regiondirektør Nordland
Fylkesmannen i Nordland   fylkesmannen

Styringsgruppa har vedtatt at byutvidelse og framtidig transportsystem skal utredes som byanalyse etter 
samme opplegg som byutredninger med tilleggsutredninger for gods, Smart City og null-/lavutslipps 
transportsystem. Byanalysen vil også være en del av grunnlaget for konseptvalgutredningen Ny by 
Bodø- transportsystemer.
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1.3 Viktige forkortelser og fagtermer som er brukt 
 i denne utredningen: 

Nullvekst-
målet

Følgende trafikkarbeid omfattes av nullvekstmålet: 
Trafikkarbeidet med personbil for reiser til/fra arbeid, i tjeneste (til/fra møter), til fritidsaktiviteter, 
handle-/servicereiser og andre private formål innenfor det geografiske området som omfattes av 
nullvekstmålet.

Følgende trafikk er unntatt fra nullvekstmålet: 
• Gjennomgangstrafikk, det vil si trafikk som verken starter eller stopper 
    i det geografiske området som omfattes av nullvekstmålet. 
• Offentlig og privat tjenestetransport (mobil tjenesteyting). 
• Lett og tung næringstransport.

KVU
Konseptvalgutredning. Her: Overordnet planutredning som utreder konsekvensene av 
prinsipielt ulike alternative utviklinger av transportsystem.

SSB Statistisk Sentralbyrå

MMMM
Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser for «middels» sannsynlig utvikling innenfor fruktbar-
het (fødselsoverskudd), levealder, innenlands flytting og innvandring.

Kompas Bodø kommunes prognoser 

NTP Nasjonal transportplan

RVU
Reisevaneundersøkelse.  Intervjuundersøkelse som kartlegger faktisk reisemønster for befolknin-
gen. Tidligere utført i 2013/2014 i Bodø, skal for 2019/2020 utføres kontinuerlig gjennom året for å 
se utvikling.

KPA 2018 Kommuneplanens arealdel 2018

Generaliserte 
reisekostnader 
GR

Kostnadene som trafikanter og transportbrukere står overfor når de vurderer å reise, kalles «gene-
raliserte reisekostnader» og omfatter tidskostnader, drivstoffutgifter og bompenger (i tillegg til 
kostnader som bussbillett og ferjebillett når kollektivtransport er inkludert). 

Nåsituasjon 2018   
Trafikkarbeidet pr. 1.1.2018 er beregnet med transportmodellen. Dette betegnes som «Nåsituasjon 
2018». Betegnelsene er felles for alle byutredningene. Trafikkarbeid måles i kjøretøykilometer.

Nullalternativ 
2033 

Trafikkarbeidet pr 1.1. 2033 beregnet med transportmodellen når alle veg- og baneprosjekter som 
i henhold til NTP 2018-2033 forutsettes hel eller delfinansiert med statlige midler i perioden 2018–
2023. Befolkningsvekst (i tråd med SSBs MMMM-framskriving) og inntekstvekst fram til 2033 inn 
som forutsetning i modellen.

Hva omfattes av 

nullvekstmålet?
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2 Dagens situasjon

Bodø har 52 000 innbyggere og er en av landets raskest voksende byer. Nyere bydeler 

er etablert som bånd mot øst og nord. Utvikling av en kompakt by og et sterkt sentrum 

har vært et overordnet mål i kommuneplanleggingen, som forsterkes med flyttingen av 

flyplassen og utbygging av Forsvarets arealer. 

2.1. Geografi
Bodø kommunes landareal er på 1395 km². Bodø by er kommunesenteret og ligger ytterst på 
Bodøhalvøya. Det er Nordlands største by med over 52 000 innbyggere. Bodø er i henhold til SSBs 
definisjoner Norges femte tettest befolkede tettsted. Norske byer som i dag har over 50 000 innbyggere, 
har hatt en vekst mellom 17 og 44 prosent i perioden 2000-2018. Bodø har vokst med 21 prosent siden 
år 2000.

Bodø kan beskrives som en båndby, ved at nye bydeler/bydelssentre er etablert som et bånd langs riksvei 
80 og fylkesvei 834. To faktorer har vært vesentlige for utformingen av dagens bystruktur i Bodø. Den 
ene er flyplassen med flystøysoner og den andre faktoren er jordvernet på Rønvikjordene. Grensene 
mot Bodømarka har i tillegg gitt en viktig ramme for byutviklingen. Dette betyr at byen i hovedsak ble 
bygd østover mot Hunstad og Mørkved og noe nordover mot Skivika/Løpsmark. 

Områdene fra Mørkved til Sentrum og videre til Løpsmark mellom markagrensa og sjøen omtales i 
plansammenheng som byutviklingsområdet (se figur 2-1). Tverlandet tettsted er også en del av 
byutviklingsområdet. Omtrent 85 prosent av kommunens befolkning bor innenfor byutviklingsområdet. 
Det meste av utbyggingsprosjekter og næringsvirksomhet i kommunen foregår her. Bydelene Hunstad og 
Mørkved øst for Bodø sentrum ble bygd ut fra 70- til 90-tallet. På 80-tallet ble Nordland distriktshøgskole 
(nå Nord universitet) flyttet til Mørkved på grunn av tomtesituasjonen i sentrum. Utbyggingen av disse 
bydelene førte til nærmest kork i trafikkavviklingen på riksvei 80. Det ble derfor bygd en trefeltsvei med 
reversibelt midtfelt som åpnet i 1985. Videre ble det bygd firefeltsvei fra Hunstadmoen til Hunstad. Ny 
riksvei 80 mellom Thallekrysset og Mørkved med fire felt og tunnel ble åpnet i april 2019 som en del 
av Bypakke Bodø.
 

Figur 2-1: Byutviklingsområdet. 
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Figur 2-2: Befolkningstetthet i byutviklingsområdet og Tverlandet. Kilde: Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032

Bodø er en kommune med jevn befolkningsøkning og har 52 024 innbyggere pr. 1.1.2019. Med en 
gjennomsnittlig årlig vekst de siste ti årene på omtrent 1,25 % er Bodø en av byene i Norge som vokser 
raskest. Både innvandring, tilflytting fra øvrige nordlandskommuner og fødselsoverskudd bidrar til 
vekst. De senere årene har Bodø hatt en gjennomsnittlig vekst på rundt 500 personer hvert år. Den 
fremtidig forventede veksten basert på SSB sine prognoser SSB-MMMM viser en befolkningsøkning 
på ca. 9000 fram mot 2040. 

Forventet utvikling i Bodø ifølge prognose SSB-MMMM:

Befolkning i 2030: 56 601 innbyggere pr. 20301) 
Befolkning i 2040: 60 281 innbyggere pr. 2040
Befolkningsutviklingen i Bodø etter år 2000 er sammenlignet med SSBs prognoser og viser at den 
faktiske befolkningsutviklingen i Bodø avspeiler høyalternativet (SSB-HHMH). 

Kommunen legger til grunn at befolkningsutviklingen i Bodø vil følge høyalternativet (SSB-HHMH). 
Dersom denne prognosen holder, vil vi i 2030 ha ca. 60 300 innbyggere i Bodø. 

Dette innebærer at det forventes økt vekst – spesielt i de eldre aldersgruppene, både 67-79 år og over 80 
år, etter år 2023. Eldre forventes å ha relativt høy kjøpekraft, men samtidig begrenset bevegelsesfrihet. 
Eldre foretrekker å bo sentralt med korte avstander til butikker, service- og kulturtilbud. Også 
befolkningsgruppene 1-5 år og 6-12 år får en større vekst etter år 2023. 

Det som i første rekke skiller Bodø fra andre kommuner i Nordland, er tilflytting. Den største usikkerheten 
ligger i utenlandsk innvandring.  Det er en klar trend gjennom de siste tiårene at befolkningen søker inn 
til byene, og det er ingen ting som tyder på at denne trenden vil avta. 

1) Tallmaterialet er av SSB i 2018 justert noe ned for Nordland og Bodø i forhold til tidligere utgivelser av denne statistikken.
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Figur 2-3: Antall boliger pr. grunnkrets basert på vedtatte reguleringsplaner. Kilde: Bodø kommune

Bodø står foran en betydelig utviklingsoppgave når det gjelder prosjektet «Ny by – Ny flyplass» og 
utviklingen knyttet til Nord universitet på Mørkved.   

I Bodø er det bydelene Sentrum, Rønvik og Mørkved som har flest innbyggere. Sentrum dominerer 
med 23 % av innbyggerne. I distriktene; Kjerringøy, Skjerstad, Værran og Saltstraumen, bor tilsammen 
ca. 5 % av kommunens innbyggere. 

For å få en oversikt over hvor i kommunen utviklingen i tiden framover vil komme, er det gjort et estimat 
for boligvekst basert på vedtatte reguleringsplaner og igangsatt arbeid innenfor byutviklingsområdene i 
Bodø kommune. Denne veksten er fordelt på grunnkretser (figur 2-4). Dette blir selvfølgelig høye estimat 
og det er usannsynlig at alle disse områdene vil bli utbygd før 2033. Likevel er dette områder hvor det 
er pågående initiativ. Det tas ikke hensyn til fraflytting, og tallene representerer kun potensielt økt antall 
boliger innenfor grunnkretsene.

2.3. Sysselsetting og næringsutvikling
Det er i underkant 4000 bedrifter med ca. 26 000 ansatte registrert i Bodø. Dette er et uttrykk for et 
sammensatt og allsidig næringsliv. Bodø er regionsenter og fylkeshovedstad for Nordland og har om 
lag 3000 ansatte innenfor offentlig administrasjon. Den største gruppen sysselsatte finner vi innenfor 
varehandel, hotell og restaurant – med totalt ca. 10 000 ansatte. Bodø har universitet og politihøgskole 
med tilsammen over 6000 studenter. Nordlandssykehuset er plassert nært sentrum av Bodø og har 
ca. 4000 ansatte. 
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Helse- og sosialtjenester er en av de viktigste sektorene for sysselsetting i Bodø. Utenom offentlige 
virksomheter, er varehandel og motorvognreparasjon de viktigste bransjene for sysselsetting i Bodø. 
Disse bransjene omfatter også begrepet «plasskrevende varegrupper». 

Den sterkeste veksten i antall sysselsatte finner vi i bransjene; 
•  Bygge- og anleggsvirksomhet (del av sekundærnæringene)
•  Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 
•  Helse- og sosialtjenester 
•  Personlig tjenesteyting 

Veksten i sysselsettingen i Bodø har vært over landsgjennomsnittet. Samtidig har veksten i privat sektor 
siden 2007 vært under landsgjennomsnittet. Det er offentlig sektor som «drar» utviklingen i sysselsetting 
i Bodø. Det er fortsatt vekst i bransjen som omfatter Forsvaret. Her ventes en nedgang fram mot år 
2021/2022, når Bodø hovedflystasjon skal nedlegges. Bransjene helse og undervisning har også hatt 
en reduksjon de siste årene. 

Samlet virkning av nedleggingen av Flystasjonen i Bodø  ventes å bli en reduksjon på 350-400 
arbeidsplasser. Det er ikke planlagt andre store flyttinger av arbeidsplasser i Bodø fram mot 2033. 
Samling av administrasjonen i Bodø kommune til et ombygd rådhus utgjør eksempelvis en liten endring 
i hvordan prognosemodellene håndterer arbeidsplasser. Det er derfor ikke gjort vesentlige endringer 
i prognosene for lokalisering av arbeidsplasser i 2033 sammenlignet med 2016.

Figur 2 -4: Sysselsatte i Bodø 2018. Kilde: SSB 07984
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Utviklingen av arbeidsplasser i Bodø sentrum vil først og fremst preges av utviklingen i de store 
administrative enhetene innen offentlig forvaltning, som Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. 
Viktige institusjoner som Nordlandssykehuset, Nord universitet og Forsvaret ligger i randsonen til 
sentrum eller langt utenfor sentrum (Mørkved og Reitan). 

Byen er i hovedsak bygd ut østover, som et bånd langs rikvei 80 mot Mørkved. Dronefoto: Marius Staulen, Statens vegvesen 

Figur 2-5:  Arbeidsplasstetthet i byområdet Kilde: Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032.
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2.4. Byutvikling
Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder hatt et langsiktig mål om «utvikling av kompakt by og 
et sterkt sentrum». Denne overordnede arealpolitikken har vært og er førende for utbyggingsmønsteret 
i Bodø. Arealstrategien som det har vært styrt etter har til nå handlet om utvikling av lokale nærsentra 
med god kollektivdekning; Stormyra, Alstad, Hunstad, Mørkved og Tverlandet, i tillegg til fortetting i 
sentrum. Byutviklingsområdet på nordsida og østover stopper ved markagrensa.  Den sterke føringen 
for satsing på sentrumsutvikling og kompakt by har vært ett av de sentrale punktene i utviklingen av 
konseptet for «Ny by – Ny flyplass». Byutviklingen skal i hovedsak skje på arealene som har vært brukt 
til Forsvarets virksomhet og forsterker den videre satsingen på en kompakt byutvikling. Etter åpningen 
av ny lufthavn i perioden 2024 -2026 vil det være noen år med anleggsarbeid før de første beboerne og 
bedriftene kan flytte inn i en ny bydel. Deretter forventes det at tilnærmet all byutvikling i Bodø vil skje 
i nye bydelen. 

I stedet for byspredning, kan Bodø nå bygge byen innover igjen. Dette vil ha stor betydning for behov 
og omfang av ny infrastruktur på kort og lang sikt. 

2.5. Lokal luftkvalitet
Bodø kommune har siden februar 2018 målt byluftas innhold av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv 
(PM)2). Resultatene så langt viser at luftkvaliteten i Bodø er god eller tilfredsstillende de fleste av årets 
dager.  Dette skyldes blant annet at regn og høy luftfuktighet binder støvet og at vind fører til stor 
utskiftning av luftmassen.

2) PM er en forkortelse for particulate matter, og PM10 og PM2,5 er det samme som svevestøvpartikler under henholdsvis 10 
og 2,5 mikrometer i diameter.

Hunstad sør (midt i bildet) er regulert til nytt boligområde. Dronefoto: Marius Staulen, Statens vegvesen
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Bodø er likevel sårbar for høy luftforurensing. Målingene så langt har ikke avdekket uakseptable verdier 
av NO2, men viser at det i tørre perioder på vinteren og tidlig på våren er høye nivåer av PM10. Slike 
perioder oppstår vanligvis på tørre dager om vinteren og tidlig på våren, når snøen smelter og støv på 
vei, gang- og sykkelveier og fortau, og støv som har vært lagra i snøen, tørker og virvles opp. Det gjør 
at konsentrasjonene av svevestøvpartikler bygger seg opp og gir en luftkvalitet som kan ha negative 
helseeffekter.

Det er flere ulike kilder til forurensende utslipp i Bodø, men støvspredning fra veianlegg med tilhørende 
gang- og sykkelveier og fortau antas å være hovedkilden. Det er flere årsaker til dette: Veislitasje 
(hovedsakelig piggdekkslitasje), oppknusing av strøsand til mindre partikler og anleggstrafikk som 
kjører ut på veien fra områder uten asfalt. Også utslippsfrie biler bidrar til forurensning knyttet til bruk 
av veiene.

Kommunen jobber med tiltak for forebygging av støvutslipp fra kommunale veier, inkludert fortau og 
gang- og sykkelveier. I tillegg samarbeider kommunen med Statens vegvesen og fylkeskommunen om 
veianleggene de har ansvar for. Som tiltak for forebygging av støvspredning har kommunen foreløpig 
innført feiing av problemområder på vinteren. Om våren prioriteres områder hvor folk ferdes, hvor det 
er særlig risiko for støvspredning.

Transportsystemet i Bodø skal tilfredsstille transportbehovet for befolkning og næringsliv, samtidig 
som Bodø skal være en trivelig by med et minimum av forurensing og støy.

Det jobbes med flere samferdselsprosjekter som på kort sikt skal redusere utslippene i sentrumsnære 
områder, og på lang sikt gjøre transport i Bodø klimanøytral. For å tilfredsstille dette, er det i tillegg 
til vedtatte utbygginger behov for å utbedre flaskehalser i kollektivsystemet. Flere kollektivfelt har 
gjentagende køproblemer, og holdeplasser i sentrum trenger oppgradering for å bedre kapasitet og 
kvalitet. Videre er det behov for utbygging av separate anlegg for gående og syklende i alle retninger 
gjennom og ut fra Bodø sentrum og i og gjennom senterområdene. 

2.6. Miljøvennlig bylogistikk
Det gjennomføres ulike testprosjekter innen samferdsel for å identifisere nye måter å løse transport og 
logistikk på med en målsetning om at disse skal være anvendbare i Bodøs nye bydeler. 

NORSULP er et prosjekt initiert av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og har som hovedmål å utarbeide 
retningslinjer til bruk ved etablering av bærekraftige logistikkplaner for vare- og tjenestetransporter i 
norske byer og byområder. Bodø er sammen med Oslo og Trondheim en av tre byer som prosjektet 
har særlig fokus på. 

Som en del av prosjektet utarbeider Bodø kommune sin egen bærekraftige bylogistikkplan. Et 
levende sentrum betyr utstrakt transport av gods. En bærekraftig bylogistikkplan handler om hvordan 
godstransport i Bodø kan gjøres grønn og samtidig mer kosteffektiv, samt hvordan vi kan redusere 
avgasser og støy i sentrum og dermed forbedre bymiljø og gaterom. 

Smartere transport Bodø. Bodø står midt i byens største samferdselsløft noensinne, et samferdselsløft 
som sikrer god tilgang til Bodø sentrum uansett reisemåte. Kommunene ønsker å legge til rette for Mobility 
as a Service (MaaS) der byens innbyggere bytter bort eget personlig kjøretøy med en kombinasjon av 
mobilitetstjenester som tog, buss, sykkel, leiebil og taxi. For å kunne tilby et fullverdig MaaS i Bodø må 
imidlertid kommunikasjon og mobilitet internt i sentrumsområdene bedres. Dette kan blant annet skje 
gjennom mer kosteffektiv kollektivtransport enn dagens. Nordland fylkeskommune og Bodø kommune 
har fått tildelt 50 millioner kroner fra regjeringen for gjennomføring av prosjektet Smartere transport Bodø.
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2.7. Trafikksikkerhet
Bodø er en by i vekst med betydelig nybygging av leiligheter, hoteller og ulike typer næringslokaler. 
Fortetting er en del av kommunens utviklingsstrategi, spesielt i sentrum. Trafikksikkerhetsplanen for Bodø 
2019-22 påpeker at konsekvensen av dette vil være at det blir betydelig mer folk, særlig i bykjernen. Dette 
genererer mer trafikk og vil gi økte utfordringer når det gjelder trafikksikkerhet. Selv om det tilrettelegges 
for økt sykling, vil det totalt sett bli en økt trafikkbelastning. 

Bodø kommune har innbyggere fra over 100 land. Trafikksikkerhetsplanen peker på at mange av disse 
har med seg erfaringer fra andre trafikkulturer, og trenger oppfølging for å inkluderes i norsk trafikkultur. 
Økt trafikk og et mer komplekst trafikkbilde er spesielt utfordrende for enkelte trafikantgrupper. 
Fortettingen fører til flere eldre beboere i sentrum. Flere alvorlige trafikkulykker i sentrum har involvert 
eldre innbyggere. Statistikken viser ellers at de unge i aldersgruppen 15-24 år er de mest utsatte i trafikken. 

Figur 2-6: Trafikkulykker med drepte og skadde i perioden 2014-2018. Kilde: Statens vegvesen
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Tabell 2-7: Antall ulykker og drepte og skadde i byutviklingsområdet og Tverlandet 2014-2018. Kilde: Statens vegvesen

Flest ulykker skjer på riksvei 80. Det må antas at prosjektene i Bypakke Bodø vil bidra til å redusere 
denne andelen i årene som kommer. 

Figur 2-8: Antall ulykker per ulykkestype 2013-2016. Kilde: Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2019-22

Figur 2-9: Antall ulykker (blå) og skadde/drepte (oransje) i perioden 2013-2016. Kilde: Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2019-22

År Antall 
ulykker

Sum 
drepte/
skadde

Antall 
drepte

Antall meget 
alvorlig 
skadet

Antall 
alvorlig 
skadet

Antall 
lettere 
skadet

2014 18 24 1 0 1 22
2015 18 24 0 0 0 24
2016 19 28 0 0 1 27
2017 24 25 0 0 3 22
2018 22 22 0 0 3 19
Sum 101 123 1 0 8 114

Måltallet for trafikksikkerhetsplanen for perioden 2014-2017 var satt til 265 skadde og drepte, som var 
15 % reduksjon fra foregående periode. Fasit for perioden ble 144. Denne nedgangen var i tråd med 
den nasjonale utviklingen.

Tallene for femårsperioden (2014-2018) viser stigende tendens både i antall ulykker og antall alvorlig 
skadde, selv om tallene er små og svinger noe (tabell 2-7). Drepte og skadde pr. 1000 innbyggere er 
0,7 pr. år. Dette er på samme nivå som Tromsø og Narvik som har henholdsvis 0,5 og 0, 6.
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I likhet med foregående planperiode og også statistikken for landet for øvrig er de dominerende 
ulykkestypene sammenstøt med kjøretøy med samme kjøreretning (påkjørsel bakfra), kryssulykker, 
samt utforkjøringer.

Tallene viser at bilen fortsatt står for det store antallet ulykker og det store omfang av skadde i trafikken. 
Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at mørketallene for myke trafikanter er betydelig, slik at 
faktiske skadetall for denne trafikantgruppen er høyere.

Både fylkesvei 834 og riksvei 80 har mange kryssulykker. Bypakke Bodø fase 1 ferdigstilles i 
2019/2020. Fylkesvei 834/Nordstrandveien inngår i forslag til Bypakke Bodø fase 2 som er forventet 
ferdigstilt i perioden 2020-2022.  Det er forventet at ulykkestallene langs riksvei 80 og fylkesvei 834 i 
byutviklingsområdet vil reduseres som følge av gjennomføringen av bypakken. I det kommunale veinettet 
er ulykkene spredt. Opprusting av gang- og sykkelveisystemet i henhold til bypakken og kommunens 
trafikksikkerhetsplan forventes å redusere antall ulykker i det kommunale hovedveinettet.
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3 Dagens mobilitet – samordnet areal-   
 og transportplanlegging i Bodø

Utnytting av dagens infrastruktur og kollektivårene mellom sentrum og østlige bydeler 

er viktige premisser for boligbyggingen fram mot 2030. Kollektivandelen er under 

landsgjennomsnittet, men tilgangen er god. Relativt høye andeler reiser til fots på sykkel, 

og gjør at Bodø i sum har høyere andel miljøvennlige reiser enn de fleste andre byer.   

3.1. Overordnet utbyggingsstrategi
Jernbanen, riksvei 80, Bodø lufthavn og Bodø havn er hovedelementene i det nasjonale og internasjonale 
transportsystemet for kommunen og regionen.  

Utbyggingsstrategien som Bodø kommune følger og som er hjemlet i kommuneplanens arealdel og 
andre styringsdokumenter, sikrer langsiktig bygging av en kompakt by. 

Bodø kommunes overordnede politikk innen areal- og transportplanlegging er følgende:
• Bygge et kompakt sentrum.
• Bygge ut ledige tomter innenfor bydelene i byutviklingsområdet i øst for å utnytte den nye 
 infrastrukturen. Ny infrastruktur vil gi bedre framkommelighet for buss, og utbyggingen langs 
 «kollektivåren» til Mørkved (universitetet), vil styrke befolkningsgrunnlaget for eksisterende 
 bussruter.
• Områdene som bygges videre ut er: Hunstad sør og Bodøsjøen, samt noen mindre områder i 
 andre bydeler.
• Etter at ny flyplass er bygd, skal hovedsakelig all ny utbygging skje innenfor ny bydel på arealene 
 Forsvaret disponerer på flystasjonen i dag. Utbygging her kan tidligst starte når ny flyplass åpner 
 (2024-2026).

3.2. Lokalsenterstrategi
I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det gjort en analyse av lokalsentrene innenfor 
byutviklingsområdet i kommunen. Hensikten er å si noe om utviklingen av lokalsentre i kommunen 
og hva slags arealbruk det bør legges til rette for i og i nærheten av disse. Analysen danner grunnlag 
for en strategisk arealplanlegging for lokalsenterstruktur, slik at det blir enklere å samordne areal- og 
transportplanleggingen i framtiden.

Et lokalsenter bør inneholde nærmiljø-funksjoner slik at folk kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport 
på sine daglige reiser. Som nærmiljøfunksjoner regnes blant annet skole, nærbutikk og attraktive 
møteplasser 
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Rønvik

Løpsmarka

Sentrum

Ny bydel
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Mørkved

Tverlandet
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Sentrum/Stormyra

Stormyra

Figur 3-1: Prinsipp for lokalisering av boliger, service og arbeidsplasser for å oppnå redusert biltransport. (Statens vegvesen 
2000:12, bearbeidet.)

Viktige prinsipper for utvikling av lokalsentre:

• Høy tetthet av boliger og arbeidsplasser. Tett arealbruk gir mulighet for et mer konkurransedyktig 
 kollektivtilbud.
• Et lokalsenter må være lite i utstrekning (mindre enn 600 meter).
• Næringsvirksomhet skal lokaliseres nærmere enn 300-400 meter fra sentral holdeplass. 
 Besøksintensive virksomheter bør ligge nærmest lokalsenter og holdeplass.
• Flest mulig av virksomhetene bør lokaliseres i nærheten av hverandre i lokalsenteret.
• Gode gang- og sykkelforbindelser til lokalsenteret og gode gangforbindelser innad i 
 lokalsenteret. I dag kan det være mangel på gangforbindelser, fortau, sykkelparkering osv. 
• Kommunen har definert lokalsentre i kommunen der hvor det nå og i fremtiden skal satses på 
 tilrettelegging innenfor disse prinsippene (figur 3-2).

Figur 3-2: Lokalsentra og satsningsområder fram mot ny bydel
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Arealpolitikk for handel

Kommuneplanens arealdel (2018-2030) for Bodø kommune legger opp til følgende hovedstrukturer 
for handel i Bodø kommune:

Handelsområdene i Bodø er: 
• Sentrum (sone A) – utvidet fra indre bykjerne.
• Stormyra/City Nord – fortetting av eksisterende handel og avlastningssenteret.  
• Hunstad
• Mørkved sør (plasskrevende varer)

I tillegg drives det handel med ulike varetyper i følgende områder:
• Rønvikleira (dagligvarer, båter, byggevarer)
• Olav 5. gate/riksveg 80 (bil, byggevarer)
• Handel ved foten av Tverlandsbrua.

3.3. Bypakke Bodø
Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Nordland 
fylkeskommune for å gi Bodø by et mer framtidsrettet og tryggere samferdselssystem, både for kjørende, 
kollektivbrukere, syklende og gående. Pakken inneholder blant annet ny riksvei 80, ny bru mellom 
Vikan og Løding (samordnet med bypakken), bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. Dette 
betales av de deltagende parter og ved bompenger. Videre er togstopp Tverlandet en del av bypakken. 
Bypakke Bodø ble vedtatt lokalpolitisk i 2011 og av Stortinget i 2014.

Det arbeides med å følge opp bypakken med en Bypakke Bodø fase 2. Målet er å gi bedre måloppfyllelse 
ved å realisere noen nye prosjekter og justere prosjekter som ikke er utbygd. De lokalpolitiske vedtak 
fattet i Bodø bystyre og Nordland fylkesting legger opp til at fase 2 skal finansieres 100 prosent med 
brukerbetaling gjennom bompenger. Statens vegvesen Vegdirektoratet behandler nå saken, og vurderer 
den opp mot regjeringens nye retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker. 
 

Figur 3-3:  Transportsystem Bodø 2020  Bypakke Bodø inkludert forslag til Bypakke Bodø fase 2.   
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Bodø er viktig som trafikknutepunkt for Nordland. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Bil, buss, båt, tog og fly møtes nesten midt i sentrum. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen  



25

B Y A N A L Y S E  B O D Ø  2 0 1 9

3.4. Kollektivsystemet
Bodø har en viktig rolle som trafikknutepunkt for Nordland. Omtrent midt i byen møtes bil, båt, buss, 
tog og fly. Arbeidsmarkedet er variert og attraktivt, det er derfor stor innpendling til byen med fly, bil, 
buss, båt og tog. Saltenpendelen mellom Rognan og Bodø har ca. 160 000 passasjerer årlig. Bodø 
flyplass håndterer ca. 1,7 millioner passasjerer og fra sjøsiden kommer ca. 400 000 tilreisende fordelt 
på ferje og hurtigbåt. 

Rapporten «Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032» har vurdert kollektivtrafikken og potensiale for 
videre utvikling.  Reisevaneundersøkelser (RVU) benyttes for å innhente et kunnskapsgrunnlag om 
befolkningens reisevaner og valg av transportmiddel på ulike typer reiser. Hver innbygger i Bodø 
foretar i gjennomsnitt 3-3,5 reiser pr. dag. Bilbruk dominerer med to tredeler av alle reiser. Samtidig har 
veksten i bilbruk vært moderat de siste ti årene, ifølge RVU 2013/14 med lokalt tilleggsutvalg. Buss er 
det dominerende transportmiddelet i kollektivsystemet i byområdet.

Andelen bilreiser er forholdsvis høy når vi vet at Bodø skiller seg ut fra mange andre store og mellomstore 
byer ved at halvparten av alle reiser er korte (under 3 kilometer). For reiser på under 1 kilometer er andelen 
bilreiser 24 prosent, og også reiser på mellom 200 og 500 meter tas ofte med bil. Bilførerandelen gir 
en indikasjon på hvorvidt virkemiddelbruken og bystrukturen er tilrettelagt for å velge gange, sykkel og 
kollektivtrafikk framfor personbil. Sammenlignet med andre byområder, scorer Bodø relativt høyt på 
andelen grønne reiser (figur 3-4). Spesielt er det andelen gang- og sykkelreiser som ligger på et høyt 
nivå, noe som kan skyldes både byutvikling, avstander, topografi, klima/tørr vinter og tilrettelegging av 
infrastruktur. I andelen gang- og sykkelreiser scorer Bodø langt bedre enn landet ellers.

Kollektivtrafikkens markedsandel ble i 2013/14 målt til moderate 3 % i Bodø, mot 9 % for landet som 
helhet. Dette er et svakt resultat, selv om man ikke skal utelukke at avrunding av tall eller utvalgsskjevheter 
kan ha påvirket resultatet. Tilleggsanalyser i regional transportmodell indikerte at kollektivandelen lå 
på et nivå mellom 5 og 6 % (kilde: Statens vegvesen Region nord). 

Figur 3-4: Transportmiddelfordeling av alle reiser 2013/14. Sum andel for gange, sykkel og kollektiv er markert med den røde 
vertikale linjen. Kilde: RVU Mellomstore byer Urbanet analyse 2018
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Som det framgår av figur 3-4 ligger Bodø godt an i forhold til sammenlignbare byer når det gjelder 
andelen grønne reiser. Samtidig er det et klart potensial for å øke kollektivandelen.

Buss

Antall kollektivreiser har fra 2012 til 2017 økt med 70 prosent, men den totale andelen av reisene er 
fortsatt lav. Det er betydelige forskjeller i kollektivandelen på ulike reisedestinasjoner. Kollektivtrafikkens 
markedsandel er høyest på reiser til/fra Bodø sentrum, dernest på reiser til/fra bydelene rundt sentrum 
(Rønvik, Nordsida, flyplassen) og på reiser til/fra Hunstad og Mørkved.

Gjennom Bypakke Bodø investerer Nordland fylkeskommune 60 millioner kroner i økt satsing på 
kollektivtilbudet i Bodø, og dette kommer i tillegg til infrastrukturtiltakene som bygges i regi av Bypakken. 
Kommende utbygginger i Bypakke Bodø vil medføre ytterligere forbedret fremkommelighet og redusert 
reisetid for kollektivtransport. Omlegging til nytt kollektivsystem høsten 2012 har vært en suksess 
gjennom forenkling av rutestrukturen og færre holdeplasser. Dagens tilbud består av fire bybusser 
samt fire regionbusser. 

Bybusstilbudet består i dag av 4 pendellinjer (figur 3-6).
Linje 1: Bodø lufthavn – Sentrum – Universitetet – Bjørndalslia
Linje 2: Løpsmarka – Sentrum – Bodøsjøen – Universitetet – Skavdalslia 
Linje 3: Vollen – Sentrum – Stordalen
Linje 4: Bodø lufthavn – Sentrum – Høgåsen (– Saltstraumen)

I Bodø er gjennomsnittlig holdeplassavstand nær «optimal», da erfaring tilsier at 500-600 meter fra 
bolig til holdeplass er det befolkningen i by maksimalt ønsker å gå for å benytte buss. Legges det sirkler 
på 400 meter rundt alle holdeplassene i Bodø, ser vi at innenfor byutviklingsområdet har de fleste god 

Figur 3-5: Markedsdekning for 5 minutters gangtid til holdeplass. Blå sirkler viser soner på 400 meter rundt holdeplasser.
Kilde: Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032
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 Figur 3-6: Antall daglige ruteavganger i to retninger for bybussene i Bodø.

tilgang til kollektivholdeplass. Unntak er deler av Rønvik og Mørkved sør. 92,5 % befolkningen dekkes 
av dagens tilbud.

City Nord og sentrum er de holdeplassene med flest påstigninger, mens eksempler på andre hyppig 
brukte påstigningspunkter er flyplassen, Bodø videregående skole, Flatvoll og Grønnåsen. Det er en 
styrke for byen at flyplassen er med i det lokale busstilbudet, slik at det blir enkelt og rimelig å reise 
kollektivt mellom sentrum, boligområder og flyplassen. Mange av de andre punktene ligger i nærheten 
av studentboliger og videregående skoler. 

I Bodø er det få egne traseer for kollektivtrafikk, og bussene må i mange tilfeller stå i de samme køene 
som biltrafikken.  Dagens kollektivplan er under rullering. Forslaget sendes ut på høring våren 2020. 

Figur 3-7: Busslinjer og påstigende passasjerer pr.dag. Kilde: Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032. 
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Tog

Saltenpendelen ble etablert i 2001 som et lokaltogtilbud på strekningen Rognan – Bodø. Togene stopper 
på Fauske, Valnesfjord og Mørkved, med inntil sju avganger pr. hverdag. Tverlandet holdeplass kom til i 
2015, og Oteråga stasjon ble gjenåpnet i desember 2018 for å betjene Forsvarets operative hovedkvarter 
på Reitan. Rutetilbudet er i hovedsak tilrettelagt for pendling fra Indre Salten om morgenen, med retur 
om ettermiddagen. Toget utgjør raskeste reisealternativ mellom Fauske/Rognan og Bodø sentrum. 
Kundene kan også velge å reise med regiontogene på Nordlandsbanen.

På fjerntogene på Nordlandsbanen var det 3 % færre kunder i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt ble 
det registrert 474 460 passasjerer.

På lokaltogene mellom Bodø og Rognan var det 4 % færre kunder i 2018, sammenlignet med 2017. 
Totalt er det registrert 116 390 passasjerer i perioden (kilde: nsb.no).

Nordlandsbanen og Saltenpendelen skifter operatør fra sommeren 2020. Økte frihetsgrader til 
togoperatør kan åpne for forbedringer i togtilbudet.

Smartere transport i Bodø 

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Avinor og Telenor har sammen fått tildelt midler gjennom 
konkurransen «Smartere Transport i Norge» – lyst ut av Samferdselsdepartementet. 

Smartere Transport Bodø skal redusere klimautslipp ved å endre reisevaner. Prosjektet skal tilby en 
sømløs reiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer effektiv 
transport. Ved å tilby åpne datakilder skal det også legges et grunnlag for lokal og regional innovasjon. 
Alle tjenester og løsninger skal bidra til å bygge opp under både den nye flyplassen og den nye byen. 
Visjonen til prosjektet er å «skape smart og attraktiv mobilitet som gir miljøgevinst og stimulerer til 
innovasjon»

Prosjektets mål: 
• redusere klimagassutslipp 
• gjøre det lettere å få informasjon om og å velge mellom ulike transportmåter 
• øke bruk av gange, sykkel og kollektivtransport som reisemåte 
• bidra til økt lokal og regional innovasjon 

3.5. Sykkel 
Bodø har et stort potensial når det gjelder å få flere til å velge sykkel som transportmiddel. Byen har 
topografi og lokalisering av boligområder og service/arbeidsplasser som gjør det rimelig og enkelt å 
komme seg fram med pedaltråkk på distanser som tidsmessig kan konkurrere med bil/buss. Utvikling 
av en ny bydel på dagens flyplassområde gir byen en unik mulighet for å tilrettelegge for bruk av sykkel 
som reisemiddel.

Sykkelveinettet er definert i byutviklingsområdet.  Dagens tilbud for syklister er i hovedtrekk gang- 
og sykkelvei eller sykkelfelt langs hovedveiene og sykling blandet med bil i sentrum. Kryssene langs 
hovedveiene riksvei 80/Olav 5. gate og Hålogalandsgata fremheves som problempunkter. I Sentrum/
Rønvik har Dronningens gate, Reinslettveien, Torvgata og Hålogalandsgata status som prioriterte 
sykkelveier.

Statistikken viser at bruk av sykkel som transportmiddel har økt de senere årene. Bodø ligger godt an i 
forhold til sammenlignbare byer, med 8 % sykkelandel over året (RVU 2013/2014). Vår, sommer og høst 
er det mest aktivitet på sykkel, men vintersykling øker også. De fleste turene på sykkel i Bodø er under 
5 kilometer og foretas i eller mellom bydelene Sentrum, Rønvik og Bodøsjøen. 
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Sykkelandelen er lavest de ytre områdene av kommunen. 

Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2018. Sykkelplanen legger opp til en økning i andelen til 25 % 
i 2025.  Planen legger opp til en god utvikling av sykkeltilbudet i Bodø kommune. Dette kommer barn 
og unge til gode, men styrker også trafikksikkerheten for alle syklistene. Sykkelplanen består av en 
langsiktig strategisk del, og en handlingsplan som beskriver hvilke ruter og tiltak som skal prioriteres 
i en 4-årsperiode. Den strategiske delen angir det framtidige sykkelveinettet for hele kommunen og 

Figur 3-8: Transportmiddelfordeling Bodø by og delområder i Bodø. Kilde: RVU 2013/2014.

Flatt landskap og relativt tørre vintre gjør Bodø egnet for sykling. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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ulike prinsippløsninger for sykkel. Den angir også hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved valg 
av løsning. Det er et mål i sykkelplanen at sykkelandelen skal øke som en del av overgangen til mer 
miljøvennlige reisevaner og i tråd med føringer i Nasjonal transportplan.

I regi av Bypakke Bodø gjøres det store forbedringer på sentrale strekninger ved blant annet bygging av 
planskilte kryss og sykkelvei med fortau, slik at man unngår konflikt med biler i kryss og at de som går 
og sykler er atskilt. Tiltak er i gang for å gjøre det enklere, tryggere og raskere å komme seg fram med 
sykkel, men mye gjenstår for at helheten med et sammenhengende hovednett for sykkel er på plass. 
I forslag til Bypakke Bodø fase 2 forutsettes ett av feltene på tidligere riksvei 80 mellom Hunstad  og 
sentrum brukt som gang- og  sykkeltrasé. 
 

Figur 3-9: Sykkelveinett med prioriterte ruter (rødt). Sykkelnettet starter på Løding. Planen er vedtatt av Bodø bystyre i 2017.
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3.6. Parkering
Parkeringspolitikken gir føringer for bruk av bil til viktige målpunkter, og har konsekvenser for miljø, 
trafikksikkerhet, tilgjengelighet til service, kultur og handel.  

Parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel stiller klare krav til omfanget av parkering 
og løsninger. Restriktive parkeringsbestemmelser med maksimumskrav gir føringer for at andre 
transportmidler enn bil gis prioritet. 

Parkeringsbestemmelsene er delt inn i soner. Sone A er sentrumskjernen inkludert indre bykjerne, sone 
B res byutviklingsområdet og sone C resten av kommunen. Parkeringskrav er satt inn i kommuneplanens 
bestemmelser.
 

Figur 3 -10: Parkeringssoner. Kilde: Kommuneplanens arealdel 2018-2030.

HOVEDPRINSIPPENE: 

Sone A:

Det er satt maksimalkrav til parkering for boliger av alle størrelser i bykjernen (sone A) og for hybler i alle 
sonene. Dette medfører at det ikke kan planlegges for høyere antall parkeringsplasser i bykjernen enn 
maksimalkravet, og at det ikke vil være mulig å leie ut parkeringsplasser til virksomheter utenfor området. 
Maksimalkravet er satt for å lage et grunnlag for å bedre trafikk- og parkeringssituasjonen i bykjernen.

Sone A har frikjøpsordning. Frikjøp er en ordning der kommunen fritar utbygger fra å anlegge det 
antall parkeringsplasser kommunen krever i parkeringsnormen, mot å innbetale et fast beløp pr. 
parkeringsplass. Gjennom frikjøpsavtalen påtar kommunen seg ansvar for å tilby et hensiktsmessig 
parkeringstilbud for et område. Kommunene forplikter seg ikke til å bygge et antall plasser tilsvarende det 
utbygger har betalt for. Kommunene har heller ikke noen forpliktelse til å reservere plasser til utbyggers 
eget bruk.
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Sone B:

Sone B gjelder nå hele byutviklingsområdet. Dette medfører at minstekravet til parkering er senket i 
en større del av byutviklingsområdet, som Rønvik/Saltvern, Hunstad, Mørkved og Bodøsjøen. Det er 
satt inn krav om dimensjonering av sykkelparkering etter antall elever på barne- og ungdomsskole. 
Det er laget egne bestemmelser om utforming av sykkelparkering som sier noe om utforming, krav om 
overbygging og låsing, samt maksimal avstand fra hovedinngang. 

Offentlige parkeringsanlegg

Frikjøpsordningen innebærer at Bodø kommune må benytte parkeringsfondet til etablering av nye 
offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget i Kvartal 99 åpnet høsten 2019, like før 
ferdigstillelsen av det nye rådhuset. Kommuneplanen foreslår at det i kommende planperiode arbeides 
videre med tilrettelegging av et anlegg under Anna Benoni-parken (øst for Bankgata). Området er i 
gjeldende arealplan avsatt til parkeringsanlegg. 

Gratis parkering hos arbeidsgiver

Tilgang til parkeringsplass har stor betydning for valg av transportmiddel. RVU 2013/2014 viser at 77 % 
av de som brukte personbil til arbeid har gratisplass hos arbeidsgiver.  I mellomstore byområder varierer 
dette mellom 65 prosent til 92 prosent. Det er vanligvis flere med gratis parkeringsplass hos arbeidsgiver 
i mellomstore byområder enn i de større byene. 

Figur 3-11:  Andel yrkesaktive som har gratis parkering hos arbeidsgiver. Kilde: RVU 2013 Urbanet Analyse
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 3.7. Trafikantbetaling – bompenger

Takster 
pr. 01.06.2019

Forslag
Bypakke Bodø fase 2

Takst pr. passering

Takstgruppe 1 16 kr 20 kr

Takstgruppe 2  35 kr 45 kr

Figur 3-12: Bomringen Bypakke Bodø

Som en del av Bypakke Bodø ble det fattet vedtak om brukerfinansiering gjennom bompenger. Dagens 
bompengeinnkreving i Bodø består av en bompengering med timesregel. I Bypakke fase 2 er det foreslått 
en revisjon av takstregimet.  

Timesregel innebærer at ett kjøretøy skal belastes kun én gang pr. time, uansett antall bompasseringer 
i løpet av denne timen. Kjøretøy som har AutoPASS-brikke og som har forskuddsbetalt har 20 % rabatt 
på alle passeringer for takstgruppe 1 og takstgruppe 2,  (og et tak på maksimum 80 passeringer i løpet 
av en kalendermåned. 

Fra 2020 betaler nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 50 % av takst etter brikkerabatt.
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Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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3.8. Oppsummering – dagens mobilitet
Utviklingen av Bodø har vært bilbasert og har resultert i spredt utbygging. Personbilen er også i dag 
det viktigste transportmiddelet. Hovedveisystemet sikrer en sterk kobling mellom regionen og byen. 
Hovedadkomst til byen er under oppgradering. Parkeringsdekningen i byen er god. 

Bodø sentrum er lite i utstrekning. Selve sentrumskjernen er relativt tett bebygd, og det er mange 
eneboliger i byen. Både spredt bebyggelse og korte avstander gjør kollektivtrafikk lite egnet. Gange 
og sykkel er de best egnede transportformene for korte avstander. Sykkelandelen var 8 % i 2013/2014. 
Sykkelplanen legger opp til en økning i andelen til 25 % i 2025. 

Bodø har god flatedekning i kollektivtilbud innenfor byutviklingsområdet. Selv om kollektivandelen har 
hatt en positiv utvikling, lå den i 2013/2014 ikke høyere enn mellom 5 og 6 %. Spredt utbyggingsmønster og 
god tilgang til bil og parkering er til hinder for bruk av kollektivtransport. Samtidig er kollektivtransporten 
viktig for alle som av ulike grunner ikke har tilgang til bil.

Universitetet, flyplassen, Sentrum, Nordlandssykehuset og City Nord er de viktigste målpunktene for 
offentlig transport i Bodø i dag. 
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4 Behovsanalyse for nullvekstmålet

Kommunens planer for arealbruk og transportsystem samsvarer godt med føringene i 

nasjonale og regionale planer. I tillegg til nullvekstmålet for personbiltransport, legges 

det vekt på god mobilitet og næringslivets behov for effektiv transport. 

4.1. Innledning 
Nullvekstmålet for persontransport med bil er et felles hovedmål i byutredningene for storbyområdene. 
Dette er i denne sammenheng kalt et behov knyttet opp til nasjonale og lokale føringer for byutvikling 
og tilhørende transportsystem. 

Mandatet for byanalysen for Bodø har tre hovedføringer gitt av styringsgruppa for analysearbeidet. 
1. Byanalysen skal gi svar på hvilke tiltak som må iverksettes for at framtidig vekst i 
 persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gange (nullvekstmålet for 
 personbiltrafikken). 
2. Byanalysen skal være et omforent faglig grunnlag for å kunne etablere (om nødvendig) en 
 bypakke 2 for Bodø som skal bygge opp under nullvekstmålet for personbiltrafikken og på et 
 senere tidspunkt en byvekstavtale for Bodø. Det er presisert i mandatet at behovsanalysen skal 
 knyttes til nullvekstmålet.
3. Byanalysen skal vise hvordan bruk av smartby-prinsipper og bruk av smart transport i 
 planleggingen av ny bydel og sammenkobling med eksisterende sentrum kan bygge opp under 
 nullvekstmålet for personbiltrafikken.

Byanalysen for Bodø gjør rede for de viktigste behovene, og knytter mål og effekter opp mot disse. 
Hovedmålet er nullvekst i personbiltrafikken i Bodø, men effekter også i forhold til andre sentrale mål 
og behov er belyst i rapporten. 

4.2. Nasjonale mål og rammer  
Nasjonale mål og rammer er uttrykt gjennom stortingsproposisjoner, stortingsmeldinger og andre 
offentlige føringer gitt av regjering og storting. I denne sammenhengen er følgende føringer spesielt 
relevante:

Nasjonal transportplan (NTP)

De nasjonale målene for transportsektoren er innarbeidet som mål i Nasjonal transportplan. Det 
overordnede målet i Nasjonal transportplan (2018-29) er definert slik: 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet 

 Hovedmålet er spesifisert gjennom tre delmål:

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere 
 andre negative miljøpåvirkninger.

I Nasjonal transportplan defineres også egne strategier for gods- og kollektivtransport samt gang- og 
sykkeltrafikk. Barn og unges behov er behandlet spesielt. 



37

B Y A N A L Y S E  B O D Ø  2 0 1 9

Viktige strategier er:

• Persontransportveksten i byområder skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
• Nullvekstmålet skal nås i de store byene. 
• I noen mindre byområder kan lokale forhold som bystruktur, befolkningsgrunnlag og transport-
 vekst tilsi at man bør planlegge bypakkene utfra et nullvekstmål for persontransport med bil.
• Det skal legges til rette for arealbruk som reduserer transportbehovet, samtidig som 
 mobiliteten opprettholdes. 
• Varedistribusjon i bysentra skal være utslippsfri innen 2030.
• Sykkelandelen skal økes fra dagens 4-6 %, blant annet ved å bygge sammenhengende 
 hovedveinett for sykkel.   
• Det skal bli mer attraktivt å gå, gjennom kort avstand mellom viktige målpunkter, etablering av 
 snarveier samt trygge og attraktive omgivelser.
• Tilrettelegging for overføring av gods til sjø og bane på de lange transportene ved tilrettelegging 
 for effektive terminaler og knutepunkt og godt samspill mellom transportformene. 
• Planlegging for trygge og miljøvennlige reiser for barn og unge – og gjennom hele livsløpet.
• Leke- og møteplasser for barn og unge, som gjør det mulig å være aktive brukere av nærmiljøet 
 og bevege seg fritt. 

En rekke andre statlige føringer gir premisser for planlegging i byer og tettsteder. Målene som særlig 
berører planlegging i Bodøområdet er mer eksplisitt uttrykt i følgende dokumenter: 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

 Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. I 
transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen kollektivtrafikk 
vektlegges.

St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder:

Gode steder bør inneholde de viktigste tjenestene folk trenger til daglig. Det bør derfor tilrettelegges 
for varierte tilbud av handel, skoler, kultur- og idrettsaktiviteter og andre tjenester.  En konsentrert by- 
og tettstedsstruktur med effektiv arealutnytting og korte avstander mellom daglige gjøremål, vil kunne 
bidra positivt til utvikling av mangfoldige og funksjonelle steder.

Et sterkt bysentrum er viktig som kjerne i en miljøvennlig bystruktur og det mest tilgjengelige område 
for kollektivtransporten.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kgl. res. 14.mai 2019):

• Klart mål om en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling med reduserte klimagassutslipp. 
• Kommunene har en aktiv og helhetlig areal- og sentrumspolitikk med vekt på styrking av 
 sentrumsområdene. 
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• Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres i eller tett på sentrum, 
 med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange. 
• Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av sentrum og legger vekt på et langsiktig og 
 forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere.  
• Areal- og transportplanleggingen samordnes slik at behovet for transport reduseres og 
 grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. 

Målene kan være i konflikt med hverandre. Det er viktig å finne en balanse mellom målet om god 
mobilitet for befolkning og næringsliv i områder med sterk befolkningsøkning, samtidig som en sikrer 
seg nullvekst i personbiltrafikken og reduserte utslipp av klimagasser i byområdet.

Styrking av sentrumsområdene og tilrettelegging for sykkel og gåing er en del av de nasjonale forventningene til kommunal 
planlegging. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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4.3. Regionale forventninger, retningslinjer og føringer 
 for kommunal planlegging 
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 

Nordland fylkeskommune har mål om at bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA) og bo-, arbeids- og 
serviceregioner (BAS) utvikles og utvides gjennom bedre og kortere veiforbindelser. Fylkeskommunen 
har mål om å utvikle gode offentlige og private tjenester, desentralisert og fleksibel utdanningsstruktur 
og et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig arbeids- og næringsliv. Kollektivtransport skal være 
førstevalget i byer og regioner. Andelen gående og syklende skal dobles i perioden fram mot 2029. 
Effektive transporter er en forutsetning for økonomisk vekst og velferd og er særlig relevant for Nordland 
med sine lange avstander. Å kompensere for avstandsulempene er viktig.

Byene har som regionale sentra ansvar også for sitt omland og skal være enkle å bruke for de som 
kommer dit. Service- og tjenestetilbud må ha god tilgjengelighet. Byene er viktige som lokaliseringssted 
for bedrifter og personer fordi tilgang til marked, kompetanse og infrastruktur gir byene fortrinn. 

I et fylke med en geografi og en bosettingsstruktur som Nordland, vil bilbruk være viktig også i fremtiden. 
Økt sentralisering og pendling vil påvirke trafikkveksten i de største tettstedene og byene i Nordland. 
Det er en nær sammenheng mellom veksten i klimagassutslippene og transportveksten. Det er et mål at 
denne veksten skal skje ved økt bruk av kollektivtransport og aktiv transport. Samordnet bo-, areal- og 
transportplanlegging vil bidra til gode løsninger for kompakt byutvikling, næringsutvikling og transport.   
Bodø er fylkeshovedstad og kommunikasjonsmessig nav i Nordland og har en viktig del av tjenestetilbudet 
til innbyggere og næringsliv i hele fylket. «Ny by - Ny flyplass»-prosjektet og arbeidet med smartby er 
prosjekter som vil få stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen. Her er stimulering 
til mer miljøvennlig løsninger sentrale. Bodø er del av europeisk satsing på smarte byer. Bodø er Nord-
Norges nest største by, og det bør være et mål at Bodø nasjonalt oppfattes på linje med øvrige storbyer 
i Norge og blir en del av de nettverk og virkemidler som kommer storbyene til gode.

Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 

Fylkesplanen gir mål for arealpolitikken. Følgende retningslinjer for by- og tettstedsutvikling vil være de 
mest relevante for byanalysen for ny bydel: 

• Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- og 
 tettstedsstrukturene. 
• I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i byer, tettsteder og rundt 
 kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av bebyggelse. 
 Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i gangavstand 
 fra gode kollektivtilbud.  
• Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god funksjonsblanding og infrastruktur 
 som fremmer trafikksikkerhet og miljøvennlig transport.  
• I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. 
 Kommunene skal blant annet vurdere hvordan rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, veiprising 
 og bysykler kan bidra til å imøtekomme nasjonale målsettinger for økt kollektivbruk.  
• Forbedring av kollektivtilbudet skal være vurdert før utbygginger av vegsystemet gjennomføres.  
 Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og sammenhengende 
 gang- og sykkelveinett.  
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4.4. Kommunale planer, føringer og forsknings-   
 prosjekter 
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Planen setter tre hovedmål for utviklingen i Bodø.
• Bodø – mennesket i sentrum. Folk skaper byen. Trivsel, trygghet og inkludering skal ligge til grunn.
• Bodø – smart og grønn. Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper 
 attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn.
• Bodø – motor i nord. Bodø skal være i førersetet for relasjonsbygging og nærings- og samfunnsutvikling 
 i nordområdene

Bærekraftig byutvikling er et sentralt satsningsområde. Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder 
hatt langsiktige mål om utvikling av en kompakt by og et sterkt sentrum. Dette ligger fast og er førende 
for byutviklingen og for planlegging av ny flyplass og ny bydel på flyplassområdet. Delmålene for 
byutviklingen har fokus på bokvalitet og fremtidsrettet infrastruktur som gir gode levekår for byens 
innbyggere.

Det skal bygges nok boliger, og boligene skal være gode og tilrettelagt ulike livsfaser og behov. Alle 
boliger skal ligge i nærheten av gode byrom og attraktive rekreasjonsområder av høy standard. 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 fremst.
Både i den nye bydelen og resten av byutviklingsområdet skal det være fokus på bærekraftige byområder 
basert på nullutslipp og fornybare ressurser og energikilder. 

Kommuneplanens arealdel (KPA) 2018-2030

Planen legger til rette for arealforvaltning som gir en god, levende og mangfoldig kommune med variert 
tilbud og mangfoldig bymiljø. 

Kommuneplanen har en arealstrategi/byutviklingsstrategi som gjør at man i perioden frem mot at ny 
bydel gjøres tilgjengelig vil følge «trend»-utviklingen, mens når man kan starte utviklingen av bydelen 
vil man gå over på en mer «kompakt» utvikling. 

Gjeldende kommuneplan (2018-2030) viderefører prinsippet med boliger i sentrum og videreutvikler 
fokuset på byggenes første etasje, byrommene og god arkitektonisk utforming. Boligprosjektene har 
i seg selv et potensial for å bidra til økt bruk av byen og byrommene, og det er viktig at den fysiske 
utformingen følger opp dette.

I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det gjort en analyse av lokalsentrene innenfor 
byutviklingsområdet. Hensikten er å si noe om utviklingen av lokalsentre i kommunen og arealbruken i og 
i nærheten av disse. Analysen danner grunnlag for en strategisk arealplanlegging for lokalsenterstruktur, 
slik at det blir enklere å samordne areal- og transportplanleggingen i fremtiden.

Et lokalsenter bør inneholde nærmiljøfunksjoner slik at folk kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport 
på sine daglige reiser. 

Se nærmere om lokalsentre og arealpolitikk for handel i kapittel 3.2.
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4.5. Utvikling av «Ny» by – «Ny» flyplass 
Gjennom Nasjonal transportplan 2018-23 ga Stortinget tilslutning om flytting av Bodø lufthavn. Gjennom 
dette gjøres et areal tilsvarende hele dagens sentrum tilgjengelig for transformering til byutvikling. Dette 
arealet skal utvikles i sammenheng med eksisterende bebyggelse og skal fremstå som en videreutvikling 
av byen. Infrastruktur både for varer, tjenester og personer er en av nøklene i denne sammenhengen. 
Den nye lufhavnen skal stå ferdig i perioden 2024-26.

Bodø har som målsetting å utvikle en kompakt by og et sterkt sentrum. Den nye bydelen skal kobles 
sammen med eksisterende byområder og sammen skape en by basert på kompakt og bærekraftig 
byutvikling med fokus nullutslipp, fornybare ressurser og energikilder.

Strategien for utviklingen av den «nye byen» er en polysentrisk (flere sentra) bymodell hvor det satses 
på å utvikle fire hovedområder med infrastruktur mellom.   

• Bykjernen og Stormyra utvikles videre. 
• Den nye flyplassen ses i sammenheng med muligheten for å etablere ny havn på Langstranda. 
 På den måten vil man kunne etablere et intermodalt knutepunkt hvor ulike typer næring og 
 industri kan etablere seg. 
• Mot Bodøsjøen vil det være mulig å få til en bolig- og byutvikling som benytter moderne 
 kunnskap og mer miljøvennlige løsninger. 

I den samfunnsøkonomiske analysen som ble lagt til grunn for beslutningen i Stortinget om flytting av 
lufthavn, anbefales det at 80 % av befolkningsveksten i Bodø bør skje i dette området. 

Bygging av den nye bydelen skal ha fokus på bærekraftige byområder, nullutslipp og fornybare 
energikilder. Bærekraftig byutvikling er derfor et svært viktig satsingsområde for den nye bydelen.

Ny bydel i Bodø er sammen med åtte andre områder i Norge pilotområde i forskningssenteret for 
nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). FME ZEN skal utvikle løsninger for fremtidens bygninger 
og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. Bodø kommunes ambisjon 
og formål med å være partner og pilotområde  i FME ZEN er at det første byggetrinnet i ny bydel skal 
tilfredsstille denne standarden.

Bodø kommunes satsing på «Smart Bodø»  har som intensjon etter hvert å gjelde hele kommunen. 
Smarttenkningen handler ikke først og fremst om nye teknologiske løsninger, men om å være 
fremtidsrettet og sette innbyggernes behov og medvirkning i fokus. 

Kommuneplanen er førende for arbeidet med kommunedelplan for ny bydel. 

Etter at den nye flyplassen er bygd, skal ny utbygging skje på Forsvarets arealer av dagens flyplass, som vil henge sammen 
med Stormyra og sentrum. Dronefoto: Marius Staulen, Statens vegvesen
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4.6. Oppsummerte behov
Det er stort samsvar mellom nasjonale, regionale og lokale forventninger og krav til arealbruk og 
transportsystem for at byene skal utvikle seg til funksjonelle og trivelige bosteder og effektive 
lokaliseringssteder for næringsliv og tjenesteyting. Nasjonal transportplan løfter fram barns behov 
for trafikksikre gang- og sykkelveier og trygge lekeplasser og nærmiljø i fremtidens byområder.  Det 
forventes at byene skal ha transportsystem og tilbud som ikke bare tilfredsstiller byens befolkning og 
næringsliv, men også ivaretar senterfunksjoner for større og mindre omland. For Bodø betyr dette primært 
Saltenområdet, men for noen områder hele Nordland. 

Bærekraftig byutvikling er et gjennomgående krav, der den klimanøytrale byen er et hovedmål. Dette 
gjelder på alle felter. Transportløsninger som er effektive og reduserer transportbehovet internt i 
byområdet, spesielt med personbil, er en hovednøkkel i utviklingen av bærekraftige byer. Redusert 
personbiltransport ivaretar ønsket om å utvikle byer der menneskets behov for trygghet og trivsel 
settes i sentrum. Samtidig vil en reduksjon i personbiltransporten også redusere utslipp av klimagasser, 
støy og støv og redusere arealbehov til vei og gatenett. Næringstransporten og folks mobilitet og 
framkommelighet skal ha høy prioritet også i den bærekraftige byen.

 

Nasjonal transportplan løfter fram barns behov for trafikksikre gang- og sykkelveier og trygt nærmiljø. Foto: Knut Opeide, 
Statens vegvesen
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Bodø vokser, og uten tiltak vil avstanden til nullvekstmålet øke.Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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5 Mål og krav

Dersom det ikke gjennomføres tiltak, vil Bodø få en økning på 50 500 personbilkilometer 

daglig fram til 2033. Dette gapet må lukkes for at Bodø skal nå nullvekstmålet.

5.1. Hovedmål 
Bodø er fylkessenter for Nordland og regionsenter for Salten. Byen har et langsiktig mål om å være 
klimanøytral. Det er viktig både for Bodø og omlandet at byen fungerer godt.  En av betingelsene for 
dette, er at personer og varer er sikret god framkommelighet.  Det skal være godt å bo og arbeide i 
byområdene. Vi skal kunne reise enkelt og sikkert, unngå å bli utsatt for mye støy og forurensing og 
kunne oppholde oss i trivelige sentrumsområder og bomiljøer. Det er et overordnet mål at veksten i 
persontransport i Bodø skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette er også hovedfokus i mandatet 
for denne byanalysen.

Hovedmålet i denne utredningen er nullvekst for persontransport med personbil i Bodø. 

Dette innebærer at trafikkarbeidet med personbil ikke skal øke i byområdet, men ha samme nivå i 2033 
som i 2018. 

Situasjons- og behovsanalysen i de foregående kapitlene viser at nullvekst i persontransport med bil er 
av vesentlig betydning for å møte klimautfordringene og kravene til en funksjonell og attraktiv by med 
den forventede befolkningsveksten i Bodø framover mot 2050. 

5.2. Delmål
Følgende delmål blir derfor viktige:

• Veksten i persontransport i Bodø skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
• Mobiliteten for personer og varetransport i Bodø skal ikke være dårligere enn i dag.
• Det skal ikke være større framkommelighetsproblemer for noen trafikantgrupper. 

Det er en betingelse at personer og varer skal ha god framkommelighet, uten at trafikkarbeidet med personbil skal øke. 
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 
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5.3. Bodøs utfordring
Figuren under viser hvilken økning i kjørte personbilkilometer vi vil ha i Bodø i 2033 dersom det ikke 
gjennomføres tiltak for å redusere veksten i personbiltransport med bil. Dette er beregninger som er 
gjennomført ved bruk av Regional transportmodell. Se nærmere om regional tranportmodell i kapittel 6.1.

 

Nåsituasjonen 2018 viser totalt antall kjørte personbilkilometer pr. dag i 2018 (ca. 576 000 km). 
Nullvekstmålet forutsetter at trafikkarbeidet ikke skal bli større enn dette. 

Nullalternativ 2033 viser hvordan kjørte personbilkilometer vil økt jevnt fram mot 2033 dersom det 
ikke gjøres tiltak for å motvirke dette.

Beregningene viser at antall kilometer med personbil vil øke med 51 000 kilometer, dersom vi ikke tar 
grep for å redusere veksten i persontransport med personbil.

Nullalternativet beskriver situasjonen i 2033 uten nye tiltak for å nå nullvekst i persontransport med bil. 
Følgende forutsetninger inngår i regnemodellen: 

• Transporttiltak som er kjente og som er vedtatt og skal finansieres fram mot 2033 er inkludert. 
 (Bypakke Bodø, første fase). 
• Dagens regime for brukerfinansiering (bompenger) videreføres.  
• Befolkningsvekst i henhold til SSB-MMMM og utbygging av boliger i tråd med trenden de 
 senere år.  (Dette er en teoretisk beregning av det framtidige bosettingsmønsteret som ikke 
 er forankret i kommunale planer eller vurderinger av om det er «ledig plass» til flere boliger i ulike 
 deler av kommunen. Siden prosentvis befolkningsvekst er forutsatt å være den samme i 
 alle grunnkretsene i kommunen, vil befolkningsveksten målt i antall personer bli størst i grunnkretsene 
 der folketallet allerede er høyt).
• For framskriving av arbeidsplasser er det lagt til grunn at samlet antall arbeidsplasser øker prosent-
 vis like mye som befolkningen i yrkesaktiv alder (definert som personer mellom 20 og 65 år). 

Figur 5-1: Avstand mellom nåsituasjonen og 2033, dersom det ikke gjøres tiltak. 



46

B Y A N A L Y S E  B O D Ø  2 0 1 9

Sykkelveinettet på Stormyra er et resultat av Bypakke 1. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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5.4. Oppsummering mål og krav
Nullvekstmålet for persontransport med personbil i perioden 2019-2033 i Bodø er begrunnet i klimamål 
og attraktiv byutvikling. Dagens bypakke er innrettet for å bedre fremkommeligheten og stimulere 
til økt bruk av gange, sykkel og kollektiv. For å nå nullvekstmålet kreves nye transportrettede tiltak i 
de ulike arealbruksscenariene. Kravet er at tiltakene ikke skal redusere mobiliteten for personer og 
næringstransporter. For persontransporten må tiltakene ytterligere stimulere til økt transport ved gange 
sykkel og kollektiv.
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6 Strategier og tiltak for å nå null-   
 vekstmålet 
Kompakt eller sentrumsnær boligutbygging kan halvere gapet mellom forventet 

personbiltransport i 2033 og nullvekstmålet. For disse to scenariene kan nullvekstmålet 

nås med takstøkning i tråd med forslaget til Bypakke Bodø fase 2. Beregningene 

viser at rushtidsavgift vil være nødvendig for å tette gapet ved utbyggingsalternativ 

Trend. Endringer i holdninger, teknologi og smartbystrategi fanges ikke opp av 

transportmodellen, men forventes å kunne få vesentlig effekt.

6.1. Bruk av Regional transportmodell
Regional transportmodell (RTM) er transportetatenes felles retningslinjer/verktøy for å analysere 
trafikkutvikling og samfunnsøkonomiske virkninger. Modellen er benyttet for å analysere effekter 
av ulike virkemidler og kombinasjoner av disse (virkemiddelpakker). RTM beregner et sannsynlig 
transportmønster basert på hvor folk bor, hvor arbeidsplasser og andre aktiviteter er lokalisert, egenskaper 
ved transporttilbudet og kostnader knyttet til transporttilbudet. På grunnlag av denne informasjonen 
beregnes endringer i trafikken som følge av endringer i transporttilbudet, virkemidler, demografisk 
utvikling og arealbruk. Modellen er først og fremst basert på resultater fra reisevaneundersøkelser, 
men også på tellinger og andre erfaringsdata. Enkelt forklart bygger modellene på en antagelse om at 
trafikantene velger reisemåter som tar kortest mulig tid til lavest mulig pris. 

Faktorer som må vurderes utenom RTM-beregningene 
• Forbedringer av forhold for syklende, gående og kollektivtrafikanter som ikke påvirker 
 reisetid eller pris, som forbedret vedlikehold, økt trygghet, reisekomfort, pålitelighet, standard på 
 holdeplasser, forbedret informasjon og mer effektive billettsystemer.
• Situasjoner med uvanlig store kødannelser og større forsinkelser for bil- eller kollektivtrafikken. 
• Effekter av ny teknologi, endringer av demografisk og økonomisk utvikling osv.  Jo lengre fram i 
 tid, dess større usikkerhet vil det være om forutsetningene for analysen.

6.2. Konkurranseflate mellom transportmidlene
Reisevaneundersøkelsene (RVU) brukes for å innhente kunnskapsgrunnlag om befolkningens reisevaner 
og valg av transportmiddel på ulike typer reiser. Valg av transportmiddel er ikke bare avhengig av 
forholdene for det enkelte transportmiddel. Like viktig er rammebetingelsene for de konkurrerende 
transportformene.

Urbanet Analyse  har undersøkt konkurranseflaten mellom de ulike transportmidlene gjennom intervju 
og vurdering av generaliserte reisekostnader. Kostnadene som trafikanter og transportbrukere står 
overfor når de vurderer å reise, kalles «generaliserte reisekostnader» (GK) og omfatter tidskostnader, 
drivstoffutgifter, bompenger og lignende. Figuren på neste side viser hvilke transportmidler som er det 
rimeligste alternativet på de ulike strekningene. For bil er dette vist med og uten parkeringskostnader.

Hovedkonklusjonen er at både økt gangtid fra parkeringsplass til målpunkt og parkeringsavgift er viktige 
parametre for om en skal velge bil på kortere reiser. Som vist i figur 6-1 svekkes bilens konkurranseevne 
vesentlig i forhold til gange og sykkel med en parkeringsavgift på 20 kroner.

Intervjuundersøkelser viser at folk verdsetter tiden de bruker til leting etter P-plass og gange til og fra 
P-plass til tre til sju ganger verdsetting av tiden til selve kjøreturen. Tilretteleggingen av parkering på 
arbeidsplass og for handlereiser er følgelig svært viktig for valg av transportmiddel.
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6.3. Forutsetning for analysen av Bodø
Målsettingen med dette kapitlet er å gi en verktøykasse med tiltak som kan brukes for å oppnå nullvekst i 
personbiltrafikken i Bodø ved hjelp av beregninger med Regional transportmodell. Denne gir naturligvis 
ikke fasitsvar på alle effekter et tiltak vil gi, og vi må derfor også bruke kvalitative vurderinger basert på 
forskning, utredning, sammenligning med målte effekter av tiltak andre steder og annen tilgjengelig 
kunnskap.

Den metodiske tilnærmingen er: 

1. Nåsituasjon 2018

Trafikkarbeidet pr. 1.1.2018 er beregnet med transportmodellen. Dette betegnes Nåsituasjon 2018. 
Trafikkarbeid måles i kjøretøykilometer.

2. Nullalternativ 2033

Dagens bosettingsmønster er videreført uten nye arealtiltak.  Dette alternativet inneholder ingen nye 
transporttiltak ut over det som er lagt til grunn av statlige midler i Nasjonal transportplan 2018-2029 og 
Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023. Disse er:

Fullføring av Bypakke Bodø fase 2:
- Rv. 80 Hunstad – Thallekrysset
- Gang- og sykkelveitiltak utenom Nordstrandveien og Hålogalandsgata.

I tillegg forutsettes i modellen befolkningsvekst, i tråd med SSBs MMMM-framskriving og prognoser 
for inntekstvekst fram til 2033. 

Figur 6-1: Generalisert kostnad (kr) fordelt på transportformer.
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3. Beregning av effekten av ulike virkemidler

Ulike virkemidler som vil kunne påvirke trafikk og reisemiddelfordeling legges inn i modellen, og 
beregninger gjennomføres. Hensikten er å finne ut hvilken effekt de enkelte virkemidlene har på 
trafikkarbeidet og reisemiddelfordeling. Alle beregningene er gjort med utgangspunkt i Nullalternativ 
2033 og tilhørende forutsetninger. Variablene som blir testet/vurdert i forhold til trafikale virkninger er: 
 
• Bypakke Bodø fase 2
 - Rv. 80 Bertnes – Hunstad
 - Rv. 80 Ombygging av trefeltsveien Hunstad -Stormyra
 - Rv. 80 Thallekrysset – Sjøgata x Jernbaneveien.
 - Fv. 834 Nordstrandveien 
 - Hålogalandsgata
 - Sjøgata x Jernbaneveien – Hålogalandsgata
• Arealbruk boligformål
• Kollektivtrafikk
• Gange- og sykkeltiltak
• Brukerbetaling
 - Bompenger bypakke fase 2
 - Vegprising
• Parkering
• Vei- og jernbaneinvesteringer (konkrete prosjekter)
• Drøfting av virkning av endring i nærings- og samfunnsliv, holdninger, teknologi i smartby-strategi.

4. Testing av virkemiddelpakker.

Her settes forskjellige pakker av variabler sammen i «virkemiddelpakker» som testes ved hjelp av RTM 
mot Nullvekstmålet i 2033.

Hvordan virkemidlene behandles i RTM er omtalt generelt i kapittel 6.5. Det gis noen tilleggskommentarer 
under behandlingen av hvert enkelt virkemiddel.

6.4. Bodøs utfordring
I 2018 er det beregnet at personbiltransporten i Bodø er ca. 576 000 km/døgn.  Fram til 2033 vil denne ha 
økt med 50 500 km/døgn dersom det ikke gjennomføres tiltak for å redusere veksten i personbiltransport 
med bil.  Dette er beregninger som er gjennomført ved bruk av Regional transportmodell.
Disse 50 500 km er «gapet» som må lukkes dersom Bodø skal nå nullvekstmålet. 

6.5. Testing av ulike tiltak / virkemidler
Det er testet tre hovedtyper av tiltak. Tiltakene testes kumulativt ved at virkningene av tiltakene adderes 
fortløpende. Tiltakslista bygges opp slik:

Del A tester virkning av tilrettelegging gjennom ulike arealbruksscenarier med tilhørende infrastruktur 
og transportsystem inklusive kollektiv og gange/sykkel.  Dette vil være positive virkemidler.

I del B legges til virkningen av forslaget til Bypakke Bodø fase 2 som i hovedsak inneholder kollektivtiltak 
og gå- og sykkeltiltak. Disse forutsettes finansiert gjennom en økning av dagens bompengetakser.  

I del C legges i tillegg bilbegrensende tiltak gjennom ulike former for brukerfinansiering, rushtidsavgift 
og restriktivt parkeringsregime inklusive høyere avgifter.

I del D vurderes virkning av tiltak som ikke kan beregnes i RTM.
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Del A: Arealbruk med tilhørende gange-/ sykkeltiltak og kollektivsystem

De ulike arealbruksscenarier for boligutbyggingen og arbeidsplasslokalisering medfører ulik tilpassing 
av gang- og sykkelveisystem og kollektivopplegg. Dette er bygget inn i arealscenariene slik:
- Dagens buss- og jernbanesystem er lagt til grunn for kollektivtilbudet.
- Gange- og sykkelveisystem i arealscenariene følger kommuneplanens retningslinjer. 
 For sykkel legger kommuneplanen til grunn et høystandardtilbud uten ekspress-sykkelveier. 

For å vise virkningen på trafikkarbeidet av ulik arealbruk testes først virkningen for personbiltrafikken i 
ulike arealbruksscenarier. Deretter testes hvordan et skreddersydd realistisk kollektivtilbud (rutestruktur 
og frekvens) til hvert arealbruksscenarie vil påvirke personbiltrafikken. Det er her lagt til grunn at det ikke 
er økonomisk realistisk å gjennomføre helt nye kollektivtiltak som metrobuss eller sporveier.

Del B: Virkning av veginvesteringer i forslaget til Bypakke Bodø fase 2

For å forsterke virkningen av Bypakke Bodø, har Bodø kommune og Nordland fylkesting gått inn for en 
fase 2 av bypakken. Forslaget til Bypakke Bodø fase 2 består delvis av tiltak som ikke er fullfinansiert i 
dagens bypakke og delvis av nye tiltak. Disse er forutsatt finansiert med høyere bomtakster, noe som 
forutsetter Stortingets godkjenning.

Virkning for personbiltrafikken av Bypakke Bodø fase 2 (gå- og sykkeltiltak og brukerbetaling), inkludert 
virkningene av Del A (Arealbruk med tilhørende kollektiv og gå- og sykkeltiltak), testes i de ulike 
arealscenariene.

Del C: Virkning av trafikkbegrensende tiltak (restriktive tiltak)

Sumvirkningene av arealbruk og tilhørende kollektivtilbud og forslaget til Bypakke Bodø fase 2 testes 
så med ulike restriktive tiltak, rushtidsavgift og økt parkeringsbetaling i sone A (inkludert innføring av 
avgiftsparkering for 70 % av arbeidsplass-parkeringsplassene som er gratis i dag). 

Del D: Virkning av tiltak som ikke kan beregnes i RTM

Det gjøres en kvalitativ vurdering av samfunnstrender, holdningsskapende påvirkning, teknologisk 
utvikling og Smartby som byutviklingsstrategi.
 

VIRKEMIDDEL

Arealbruks-
strategi

Kompakt Sentrumsnær Trend

Virkemiddel Tiltak 

Del A
Arealbruk 

Boligstrategi med 
tilpasset gange og 

sykkel
Kompakt Sentrumsnær Trend

Kollektivstrategi Kompakt Trend Trend

Del B 
Veginvesteringer 
inkl.  virkemidler 
Del A

Bodø bypakke fase 2

Gå- og  
sykkeltiltak

Takstøkning 4 kr

Gå- og 
sykkeltiltak 

Takstøkning 4 kr

Gå- og 
sykkeltiltak 

Takstøkning 4 kr

Del C
Restriktive tiltak 
(+ virkemidler i 
Del A og B)

Rushtids-avgift 20 + 10 kr 20 + 10 kr 20 + 10 kr

Parkeringsregime 500 kr/dag sharepay3) 500 kr/dag sharepay 500 kr/dag sharepay

3) Se forklaring på «sharepay» i kap. 6.9.2.
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6.6. Arealbruk
Arealbruk er viktig for transportvolumet og transportmønster. Samordnet areal- og transportplanlegging 
bidrar til å redusere transportbehovet. Normalt er endring av arealbruk en langsiktig «affære» som gir 
små utslag på trafikkmønster på kort sikt, men i et langsiktig perspektiv er det et meget viktig tiltak. 
En bevisst arealpolitikk vil over tid både redusere behovet for reiser, redusere lengden av hver reise 
og øke utnyttelsen av transport-infrastrukturen, blant annet gjennom lavere behov for tilskudd til 
kollektivtrafikken4).

Arealalternativ Inngår i byutbyggings-strategi Beskrivelse

Sentrumsnært Sentrumsnært 
Ingen utbygging øst for Mørkvedkrysset. Tilfredsstiller 
boligbehovet ved utbygging på areal som allerede er 
regulert + start på ny bydel.

Kompakt Kompakt og Smart
80 % av veksten kommer innenfor sentrum/ny bydel. 
Resten fordeles etter Trend.

Trend 
(kommuneplanens 
arealdel)

Trend  

Tilfredsstiller boligbehovet ved utbygging på areal som 
allerede er regulert + start på ny bydel.
Stipulert fordeling: 40 % av boligbyggingen kommer i 
sentrumsområdet/ny bydel, 30 % kommer i tettsteds-
området utenom sentrum og lokalsentrene. 
30 % kommer i definerte lokalsentra.

Spredt Veksten kommer utenfor sentrumsområdet/ny bydel.

4) UA – Rapport 51a/2014 Ringvirkninger av arealplanlegging

En bevisst arealpolitikk kan øke utnyttelsen av transport-infrastrukturen, og redusere behovet for tilskudd til kollektiv-
trafikken. Foto: Karoline O. Pettersen, Nordland fylkeskommune
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Regional transportmodell har beregnet fire varianter av arealbruk for å teste hvilke utslag det gir på 
transportvolum og transportmiddelfordeling: Sentrumsnært, Kompakt, Trend og Spredt. 

Ved boligutbyggingsalternativ Spredt øker transportarbeidet med personbil med mer enn 25 000 
kilometer/døgn. Ut fra virkninger av ulike tiltak vil det ikke mulig å nå nullvekstmålet ved bruk av realistiske 
virkemidler. Utbyggingsstrategi Spredt tas derfor ikke videre med i analysearbeidet.

Bodø er en båndbasert by på grunn av geografiske forhold, og det ligger godt til rette for fortsatt 
utbygging langs hovedkollektivårene. Arealdelen av kommuneplanen legger opp til en forsterkning av 
dette. Modellkjøringene viser imidlertid relativt stor effekt av å konsentrere boligbyggingen nærmere 
arbeidsplassområdene på Stormyra og dagens bysentrum.

Alternativ Trend innebærer en reduksjon i antall transportkilometer med nær 10 000 kilometer/døgn. 

Figur 6-2: Fordeling av bolig- og befolkningsvekst ved boligscenario Trend.

Figur 6-3: Fordeling av bolig- og befolkningsvekst ved boligscenario Sentrum.

Figur 6-4: Fordeling av bolig- og befolkningsvekst ved boligscenario Kompakt.

Trend

Sentrum

Kompakt
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Beste alternativ er Sentrumsnær, som halverer gapet som må tettes for å nå nullvekstmålet. I Kompakt-
alternativet er reduksjonen litt lavere, noe som kan forklares med at en større del av befolkningsveksten 
kommer innenfor bomringen og derfor har mindre behov for transport. 

I Regional transportmodell blir endret arealbruk kodet gjennom endring av antall arbeidsplasser og 
bosatte i den enkelte grunnkrets. Dette er igjen grunnlaget for generering av turer. I denne sammenhengen 
er det bare veksten i antall bosatte som er lagt til de områdene som er prioritert for framtidig boligbygging. 
Det er i dag ikke større kjente endringer i arbeidsplasslokaliseringer som vil påvirke transportmodellen, 
jf. kapittel 2.3.

6.7. Gange og sykkel
Gange utgjør 24 % av alle reisene i Bodø. Gange har i hovedsak en effektiv konkurranseflate mot sykkel, 
kollektiv og bil på strekninger under 2 kilometer. Inntil 20 minutters gåtid oppfattes som akseptabelt. 
Ifølge RVU 2013/2014 er ca. 24 % av bilturene i Bodø under 1 kilometer, så det burde være potensial for 
å øke gå-andelen også i forhold til bilturer. 

Siden gang- og sykkeltrafikken i transportmodellene for det meste går på felles veinett, vil tiltakene her 
måtte sees i sammenheng. 

Figur 6-6: Endring av  persontransport (km) med gange og sykkel  ved ulike alternativ.

Figur 6-5: Endring av personbiltransport (km) ved ulike boligutbyggingsalternativer.
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Sykkelturer utgjorde i 2014 7 % av reisene i Bodø. Dersom man regner 20 minutters reisetid som 
akseptabelt også for transportsyklisten, vil aktuell reiseavstand være inntil 5 kilometer. Det er en betydelig 
konkurranseflate mellom sykkel og gange/kollektiv, så en økning av antall sykkelturer vil trolig til dels 
skje på bekostning av disse reisemåtene. I RVU 2013/2014 utgjør bilturer kortere enn 5 kilometer ca. 60 
% av alle bilreiser i Bodø, så det burde være potensial for å øke sykkelandelen også i forhold til bilturer. 
El-sykkel har noe større hastighet og ikke minst vesentlig større rekkevidde for en vanlig transportsyklist. 
El-sykkel har vesentlig større komfort enn vanlig sykkel (mindre strevsomt, trenger ikke dusje på 
arbeidsplassen). Dette gjør at den appellerer til flere brukergrupper enn sykkelen.

El-sykkel er også mer anvendelig enn vanlig sykkel til last og transport av barn. 

Det er ikke mulig å skille mellom el-sykkel og vanlig sykkel i RTM siden en ikke kan variere reisehastigheten 
for sykkel for bestemte brukergrupper. Vi er derfor ikke i stand til å modellere effekten av el-sykkel.  

6.8. Kollektivtrafikk 
Kollektivtrafikken i Bodø består av to hovedtransportmidler:
• Bussnettet 
• Jernbanen Fauske- Bodø 

I forslaget til Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032 utredes alternative kollektivtilbud til de ulike 
boligbyggingsstrategiene ut fra befolkningsvekst og lokalisering av arbeidsplasser. 

Sentrum, inkludert den somatiske delen av Nordlandssykehuset, er naturlig målpunkt for jobbreiser i 
Bodø, men også arbeidsplasskonsentrasjoner som Rønvik, City Nord med omkringliggende områder, 
Bodø lufthavn, Nordlandssykehuset psykiatri og Nord universitet genererer mange reiser. 

Sammenlignet med boligstrukturen, er det ofte noe større variasjon i hvor arbeidsplassene lokaliseres, 
og det er krevende å lage prognoser som treffer godt. Dette kan illustreres ved at relokalisering av 
bedrifter i ny bydel sannsynligvis vil oppleves som attraktivt, uten at vi kan vite noe konkret i dag om 
hvilket omfang dette kan få. Derfor er SSB og også Kollektivtrafikkplanen mer forsiktig med å presentere 
prognoser for utviklingen i antall arbeidsplasser og lokaliseringen av disse. 

Bodø er hjemsted for 88 % av de registrerte sysselsatte i kommunen. I kollektivtrafikkplanlegging gir 
dette den konsekvens at rutetilbudet i første rekke bør styrkes lokalt for å fange opp flest mulige reisende 
internt i kommunen. 

Nord universitet genererer mange kollektivreiser. Foto: Karoline O. Pettersen, Nordland fylkeskommune
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Figur 6-7: Befolkningstetthet innenfor en radius på 2 km fra sentrum. Kilde: Kollektivtrafikkplan for Bodø

Hvis vi slår en sirkel med radius 2 kilometer rundt Bodø sentrum (som vist i figur 6-7), vil nokså store 
arbeidsplass- og boligområder befinne seg innenfor sirkelen. Sannsynligvis er dette en medvirkende 
årsak til den høye sykkelandelen i Bodø. Figur 6 1 viser at først ved reiseavstander over 3 kilometer 
oppnår kollektivtrafikken en markedsandel av betydning. Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032 peker 
på at dette gir strategisk retning for hvor og hvordan rutetilbudet bør utvikles. Kollektivtrafikken bør 
innrettes mot å betjene markeder som ligger i «kollektivvennlig» avstand fra sentrum.  

Kollektivstrategier i forhold til de ulike arealbruksstrategier for byutviklingen er vurdert i forbindelse med 
rullering av Kollektivtrafikkplan for Bodø.

Forslaget til kollektivtrafikkplanen har lagt til grunn de tre strategisk ulike arealbruksscenarier:
A. Spredt
B. Kompakt
C. Trend

Sentrumsnær utbyggingsstrategi er ikke vurdert særskilt i kollektivtrafikkplanen. Det er lagt til grunn at det 
kollektivtilbudet som er vurdert for Trend vil være likt for arealbruksscenariene Trend og Sentrumsnært.  
I byanalysen er arealbruk Spredt vurdert som urealistisk da det strider mot både sentrale og lokale 
føringer. 

I Byanalysen har en beholdt kollektivplanens betegnelser på de øvrige kollektivalternativene, B Kompakt 
og C Trend.  Detaljer i forslagene kan studeres i forslag til Kollektivtrafikkplan for Bodø.
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Kollektivalternativ Kompakt

Transportmodellen har analysert en fordeling boligutbyggingen på følgende måte:

• 80 % i Sentrum og ny bydel, øvrige 20 % fortetting i øvrig byområde.

Konsentrert utbygging langs eksisterende korridorer et godt utgangspunkt for å utnytte kollektivtrafikkens 
potensial. Den nye bydelen betjenes med høystandard kollektivtrafikk til sentrum. Det er naturlig å 
tenke at veksten skal skje langs noen tunge stamlinjer mot sentrum og videre til bydeler i øst og nord. 
Dette supplert med autonome busser, som eventuelt kan være små og anropsbaserte, for å dekke 
markeder som stamlinjene ikke betjener. Dermed kan innbyggere og ansatte i ny bydel nå praktisk talt 
alle målpunkter i Bodø raskt og effektivt.

Kollektivalternativ Trend

Dette alternativet er et kompromiss mellom spredt og kompakt opplegg og framstår muligens som det 
mest realistiske på kort sikt. Den gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) anbefaler konsentrasjon av 
veksten i båndbyen/kollektivaksen, samt ved lokalsentre/nærsentra. Det aksepteres ingen nye prosjekter 
utenfor sentrum, bortsett fra de som allerede har fått godkjenning. Det forutsettes at utbyggingen på 
Hunstad sør vil bli realisert, men at dette markerer slutten på den tette byen mot øst.

Figur 6-8: Reduksjon av transportarbeidet (km) med personbil når kollektivtilbud tilpasses de ulike arealbruksalternativene.

6.9. Trafikantbetaling 
Virkningene av trafikantbetaling er beregnet under forutsetning av at de ulike boligarealscenariene 
gjennomføres med tilhørende kollektivtilbud, gå- og sykkeltiltak. Vei-investeringer som er forutsatt i 
Bypakke Bodø fase 2 gjennomføres. 

6.9.1. Bompenger
Det har nylig blitt endringer i vegloven som innebærer at bompenger kan brukes som trafikkregulerende 
virkemiddel og at byområdene kan ta i bruk bompengetakster som er tilpasset de særskilte behovene i 
det enkelte område. Med denne endringen kan byområder differensiere bomtakstene basert på tidspunkt 
på dagen, kjøretøyenes vekt eller miljøegenskaper. Takstene skal fastsettes individuelt for det enkelte 
byområdet på bakgrunn av en vurdering av de spesielle behovene, hensynet til transportløsningene 
i området, arealbruken, lokalmiljøet eller lignende. Endring av takstopplegget for byområdene krever 
samtykke fra Stortinget. Ved endringen av vegloven ble bestemmelsen om køprising i vegtrafikkloven 
opphevet. 
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I Bypakke Bodø ble det fra 1. april 2018 gjennomført takstforhøyelse for bompenger Bodø som vist i 
kapittel 3.7.  Virkningene av dette er innarbeidet i transportarbeidet for nåsituasjon år 2018. 

Det gjøres to alternative beregninger for endret bompengebelastning.
• Forslag til Bypakke Bodø fase 2 forutsetter at takst for personbiler heves med 4 kroner til 20 kroner.
• Det innføres rushtidsavgift på 10 kroner. Takst for personbiler pr. passering i rushtid blir 30 kroner. 

Modellberegningene viser at virkningen av takstøkning på 4 kr ved gjennomføring av Bypakke Bodø fase 
2 reduserer personbiltrafikken med 22 % ved arealbruk Kompakt og 16 % ved arealbruk Sentrumsnær 
og Trend.  

Ved rushtidstakst på 30 kroner, vil sumvirkningen av Bypakke Bodø fase 2 og rushtidstakst innebære 
at nullvekstmålet oppnås for utbyggingsalternativene Kompakt og Sentrumsnær. For alternativ Trend 
reduseres gapet i forhold til nullvekstmålet med 56 %.

I utgangspunktet behandler RTM effekter av bompengebetaling godt, forutsatt at bompengene 
ligger innenfor et variasjonsområde som er noenlunde akseptabelt for trafikantene. Dersom 
bompengebelastningen blir svært høy, antas det at modellen fungerer dårligere. RTM er ikke tilrettelagt 
for å håndtere ulike rabattregimer eller fritak som el-bil, miljødifferensierte takster eller lignende, - den 
opererer med en gjennomsnittstakst som gjelder alle kjøretøy.

Figur 6-9: Reduksjon av transportarbeidet (km) med personbil i de ulike arealalternativene ved bompengetakst i fase 2. 

Figur 6-10: Reduksjon av transportarbeidet (km) med personbil i de ulike arealalternativene inkludert bompenger fase 2 med 
tillegg av rushtidsavgift på 10 kr.
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6.9.2. Parkering  
Sannsynligheten for å velge bil på de daglige reisene i byene avhenger blant annet av parkeringstilbudet, 
både der man bor og dit man skal reise. Omfanget av bilbruk kan påvirkes med parkeringsavgifter 
og begrensning i antall parkeringsplasser innenfor gangavstand til bolig og arbeidsplasser/
tjenestetilbud. Likedan kan man gjennom arealplanleggingen i nye boligområder forutsette at avstand 
til parkeringsanlegg er lik avstand til kollektivholdeplass. Dette bedrer konkurransefordelen tidsmessig 
for alternative transportformer, inkludert gange og sykkel.

Parkeringsrestriksjoner er et meget effektivt virkemiddel for å redusere personbiltrafikken. For at 
næringslivet skal unngå de mest negative effektene av parkeringsrestriksjoner, kan man tenke seg 
ulike løsninger, som for eksempel: 
• stigende pris pr. time etter hvor lenge man parkerer 
• større antall offentlige parkeringsplasser 
• færre private som er unntatt parkeringsrestriksjoner  

I gjennomsnitt vil en 10 % økning i pris på parkering føre til en reduksjon i bilbruk på 2 til 3 %. Fjerner man 
parkering på egen boligtomt vil sannsynligheten for å velge bil daglige reiser halveres. På arbeidsreiser 
er det mellom 50 og 70 % som velger å ta bilen hvis de har gratis parkeringsplass på arbeidssted, mens 
mellom 10 og 35 % som ikke har parkeringsplass ved arbeidsstedet, velger bil5). 

Bodø kommune har en todelt soneinndeling i dagens parkeringsregime. Sone A er indre del av 
sentrumskjernen (se figur 3-10) og sone B gjelder resten av byutviklingsområdet. Bodø har en høy 
andel av yrkesaktive som parkerer gratis på arbeidsgivers areal, andelen var 77 % ved RVU 2013/2014 
(jf. kapittel 3.6).

Kommunen har myndighet til å innføre parkeringsavgift på private arealer. En slik ordning kan brukes til å 
innføre parkeringsavgift for ansatte som parkerer på arbeidsgivers areal, såkalt «sharepay». Betalingen for 
parkering tilfaller eieren av arealet. Det er gjennomført modellberegninger for endring i personbiltrafikken 
og transportmiddelfordeling når tilgangen på gratis parkering på arbeidsplassen reduseres og 
parkeringsavgiften økes. I modellen har vi sett på et alternativ der 70 % av parkeringsplassene på private 
arealer omfattes av en slik ordning.

Dagens takstnivå for parkering i sone 1 (A) er 297 kroner pr. dag på offentlige parkeringsplasser.
I modellberegningene er det lagt til grunn en økning i parkeringsavgiften fra 297 kroner til 500 kroner 
pr. dag. Det vil fortsatt være mulig å ha lavere takst for korttidsparkering. 

Dette gjelder for:
• alle offentlige parkeringsplasser i sone 1 (A)
• 70 % av private parkeringsplasser i sone 1 (A)

Figur 6-11: Reduksjon av transportarbeidet (km) med personbil i de ulike arealalternativene ved endret parkeringsregime.

 5) Tiltakskatalogen-TØI, 2017 (www. tiltak.no)
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Gange i kombinasjon med kollektivtransport kan konkurrere med bil, som her i nærheten av ferjekaia og jernbane-
stasjonenen i sentrum. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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Modelleksemplene viser at tiltaket gir størst effekt i de arealalternativene der gange og sykkel tidsmessig 
er reelle konkurrerende transportmidler til biltransport. 

Parkeringskostnader virker direkte inn på generaliserte kostnader (reisetiden og ulempen folk opplever 
med å reise) og dette håndterer RTM godt. De skjulte parkeringskostnadene som tids- og kjørekostnad 
for leting etter ledig parkeringsplass og gange til/fra parkeringsplass til målpunkt er ikke regnet inn.   
Parkeringskostnadene som er lagt inn gjelder kun ved parkering på destinasjonen. Virkninger av 
parkeringsbegrensninger ved bolig kan ikke behandles av modellen.

6.10. Vei- og jernbaneinvesteringer
For å optimalisere kollektivtilbudet er det forutsatt at det etableres ny busstrasé i Alstad og Hunstad.  
Dette krever delvis ny vei og delvis utbedring av eksisterende veisystemer. Forslag til Bypakke Bodø 
fase 2 forutsetter opprusting av gang- og sykkelveinettet langs gamle Riksvei 80 (trefeltsveien) Stille 
dal – Stormyra, langs Nordstrandveien og strekningen Herredshuset – jernbanestasjonen, samt deler 
av det øvrige kommunale gatesystemet.  

Det inngår ingen jernbaneinvesteringer.

6.11. Næringstrafikken
Selv om nullvekst i personbiltrafikken er et hovedmål i byutredningene er det i mandatet beskrevet at 
dette må veies opp mot hensynet til næringstrafikken.

Fremkommelighet for næringstrafikken er et av hovedmålene i Nasjonal transportplan. Mandatet for 
byanalysen beskriver også at det skal tas hensyn til næringstrafikken. 

Generelt vil nullvekst i personbiltrafikken være positivt for næringstrafikken i form av mindre tap av tid i 
kø. Selv om kilometeravgifter/bompenger/parkeringsavgifter vil påføre næringslivet ekstra kostnader, 
viser beregninger at det skal relativt små tidsgevinster til for å kompensere for disse økte kostnadene. 
RTM er ikke et egnet verktøy for beregning av påvirkning av tiltak for spesielle trafikantgrupper, og slike 
beregninger er ikke gjort i denne utredningen. I den grad slike beregninger er nødvendige for å klarlegge 
konsekvensen av tiltak, må det gjøres i særskilte utredninger.

6.12. Reduserte klimagassutslipp, bedre lokal luftkvalitet  
 og mindre støy 
Stortinget vedtok i mai 2017 en lovendring som åpner for bruk av miljødifferensierte bompengetakster, 
beredskapstakster og lavutslippssoner i bypakker (se kap. 6.9.1).

Dette vil blant annet åpne for takstfastsettelse ut fra de ulike kjøretøyenes miljøegenskaper. Miljødifferensierte 
bompengetakster vil kunne føre til at trafikantene i større grad velger bort de mest forurensende bilene. 

På grunnlag av bilenes ulike egenskaper med hensyn til utslipp av NO₂ og partikler, har 
Samferdselsdepartementet lagt til grunn en mulig inndeling av bompengetakstene i fire kjøretøygrupper. 
For takstgruppe 1 (lette kjøretøy) kan det skilles mellom nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre kjøretøy, 
og tilsvarende for takstgruppe 2 (tunge kjøretøy).

Beredskapstakster innebærer en mulighet til å innføre tidsdifferensierte takster når det er fare for høy 
luftforurensning. Byområdene får i en forskrift myndighet til å beslutte midlertidige endringer. Det er en 
forutsetning for innføring at tiltaket kan redusere forurensingen. For eksempel har Bergen innført en 
ordning med at det skal betales fem ganger høyere bompengetakst på dager med eller med fare for høy 
luftforurensing.  
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Det er i tillegg til dette vedtatt en sentral forskrift for lavutslippssoner. Dette etableres for å forbedre 
luftkvaliteten i et område utsatt for lokal luftforurensning fra biler. Kommuner som ønsker å innføre 
dette må utarbeide en egen lokal forskrift som fastsetter sone-størrelse og gebyrsatsene for de ulike 
kjøretøyene. Statens vegvesen må gi samtykke til ordningen. Piggdekkavgift kan være et aktuelt tiltak 
for å redusere lokal luftforurensing. 

Resultater i RTM 

Miljødifferensierte bompengesatser og lavutslippssoner håndteres ikke av RTM. I transportanalysene 
er det ikke mulig å ta hensyn til en differensiering mellom kjøretøygrupper.

Etterhvert som bilparken endres vil nullutslippskjøretøy utgjøre en større andel av kjøretøyparken. Dette 
innebærer at bompengeinntektene går ned så lenge denne kjøretøygruppen betaler ingen eller lavere 
bompenger enn den øvrige kjøretøyparken. Kostnaden pr. kjørte kilometer kan være ulik i store tettsteder, 
mindre tettsteder og spredtbygde strøk.  

Hensikten med både miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner er å endre kjøretøy-
sammensettingen slik at gjennomsnittlig utslipp blir lavere. Dette påvirker i liten grad måloppnåelse av 
nullvekstmålet, men vil påvirke nytte og utslipp. Den metodiske forskjellen mellom miljødifferensierte 
bomsatser og lavutslippssoner vil først og fremst gå på hvilke områder eller soner som inkluderes i 
analysene.

6.13. Oppsummerte vurderinger av effekt av enkelt-  
 virkemidler 

I tillegg til arealbruk og boligutbyggingsstrategier er det de restriktive tiltakene i form av 
parkeringsrestriksjoner og -betaling og bompenger som i modellen gir størst utslag på transportarbeidet 
med personbil.  Dette er i samsvar med både forskning og erfaring med praktiske forsøk. 

Andre virkninger

Det er en utfordring i byanalysene og byvekstutredningene at samtidig som vi skal «påvise» at de 
foreslåtte tiltakspakkene gir nullvekst i biltrafikken i 2033, er de verktøyene vi har til å beregne framtidig 
trafikkutvikling i forhold til konkrete tiltak langt fra gode nok til å beregne effekt av alle tiltak. Det finnes 
mye forskning og erfaringsresultater fra ulike tiltak som påvirker trafikken. En del av dette er oppsummert i 
tiltakskatalogen6) og en del referanser ligger i denne rapporten i kapittel 10. Hovedproblemet er imidlertid 
at selv om forskning og erfaringsdata angir hvilken retning effekten av tiltaket går, er både størrelsen av 
effekten og konkret innvirkning på totalt trafikkarbeid for bil så usikkert at det vanskelig kan kalkuleres 
inn i et konkret regnestykke for å oppnå nullvekstmålet.

At vi ikke kan beregne konkret trafikal effekt av tiltakene, betyr ikke at tiltakene ikke er viktige og vil ha 
betydelig effekt på framtidig transportmiddelfordeling. Vi vet at følgende tiltak vil ha effekt:

• Utbygging av gode gangveisystemer som oppfattes som trygge og tiltalende vil kunne redusere 
 antall korte bilturer. Særlig dersom dette kombineres med fellesparkering i boligstrøk som gir en 
 viss gangavstand til bil, antar vi som et konservativt anslag at antall bilturer på under 1 kilometer 
 (15 % av turene i Bodø) kan reduseres med 10 %.
• Innen 2033 antas det at el-sykkel vil være like vanlig som sykkel er i dag. Overgang til el-sykkel vil 
 mer enn doble antall transportkilometer med sykkel sammenlignet med 2016. Godt 
 vintervedlikehold vil være en forutsetning for å øke helårs sykling. Et konservativt anslag er en 
 reduksjon i antall transportkilometer med personbil på 1 - 2 % som følge av disse tiltakene.

6)  Tiltakskatalogen-TØI, 2017 (www. tiltak.no)
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• Reduksjon av reisetid med kollektivtrafikk gjennom:
 -  Fjerning av billettering om bord.
 -  Aktiv signalprioritering i kryss.
 -  Utvikling av gode knutepunkter og reduksjon av behov for bytte av transportmiddel er viktig 
  for økt kollektivandel. Vi antar at redusere reisetiden kan reduseres med 8 % gjennom 
  slike tiltak, noe som vil øke andelen kollektivreiser med ca. 4 %. Dette vil kunne gi en reduksjon 
  i transportkilometre med personbil på ca. 1 %. 
• Holdningsskapende arbeid for økt gåing, sykling og bruk av kollektive reisemiddel har vist 
 seg å virke godt på kort sikt. Hovedproblemet er å få varige endringer. Langvarig og systematisk
 holdningsskapende arbeid vil kunne være et viktig virkemiddel til å endre folk sine reisevaner, 
 men både kostnad og effekt av slikt arbeid er vanskelig å forutsi.
• Den nye konsentrerte arealbruken som er foreslått i arealdelen av kommuneplanen, vil gi en 
 endring mot mer gange, sykkel og kollektiv reisemåte over tid. Den største virkningen vil komme 
 etter 2033.
• Teknologisk utvikling vil påvirke reisemåte for folk i framtiden. Et eksempel på dette kan være 
 bildeling. 

Vi har ikke tatt med effekten av disse tiltakene i oppnåelsen av nullvekstmålet i kapittel 6, men vi antar 
at en del av disse tiltakene både er viktige å prioritere og kan gi en betydelig reduksjon av biltrafikk i 
framtiden.

Det er imidlertid viktig å presisere at en ikke kan legge sammen effekten verken av disse kvalitativt 
vurderte effektene eller av de effektene som er kvantifisert gjennom modellberegninger. Alle tiltak virker 
mot alle trafikanter og «konkurrerer» om de samme personbilførerne.

6.14. Holdningsendringer
Holdningsendringer som påvirker valg av transportmiddel kan deles i to kategorier:
• Holdningsskapende arbeid lokalt.
• Generell holdningsendring som følge av samfunnstrender.

Holdningsskapende arbeid gir ikke utslag på transportmiddelfordeling i RTM. 

Holdningsskapende arbeid

Holdningsskapende arbeid spenner over et stort sett av virkemidler. Hensikten med holdningsskapende 
arbeid er å motivere folk til å endre adferd over tid gjennom informasjon, påvirkning av holdninger og 
ved å motivere til å ta ansvar for fellesskapet. Det må utarbeides konkrete prosjekter mot spesifikke 
målgrupper for å kunne antyde kostnader og effekter av tiltak. Dette ligger utenfor rammene av denne 
byanalysen, men vi har antydet gjennom eksempler hvilke effekter som kan tenkes å oppnås gjennom 
holdningsskapende arbeid.

Holdningsendring som følge av samfunnstrender

Holdninger til valg av transportmiddel/mobilitet endres i takt med samfunnsutviklingen. Eksempler på 
dette er at en synkende andel av befolkningen velger å skaffe seg førerkort eller kjøper seg egen bil. En 
sammenligning mellom hushold i Oslo og sentrumsområdet i Tromsø viser at andelen som verken har 
bil eller førerkort er 2 til 4 ganger større i Oslo enn i Tromsø .  Dette kan i stor grad tilskrives storbyeffekter 
av kollektiv og service tilbud generelt, men slike trender kan bli allmenne.

Den kanskje viktigste holdningsendring knyttet til samfunnstrender er den økte bevisstheten  om 
virkningen av menneskelig aktivitet på miljø og bærekraftig utvikling. I hvor sterk grad det vil endre 
mobilitet og transportformer er vanskelig og forutsi, men det kan gi store endringer i personbilbruken 
generelt, men spesielt i byområdene.  
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6.15. Smartby Bodø
Bodø kommune er i startfasen av arbeidet med kommunedelplanen for den nye bydelen og hvordan 
den skal vokse sammen med dagens sentrum og resten av byområdet.

Den nye bydelen skal utvikles med ambisjon om å være: 
• Kompakt, grønn og menneskevennlig. 
• En arena for forskning, utvikling og samskapning i tråd med en «smartby»-tankegang. 
• Nullutslippsområde for boliger og transportløsninger med fokus på lavutslipp transportløsninger
  og tilgang til offentlig kollektivtransport)7).

Smart mobilitet og infrastrukturutbygging. 

Bodø kommune har lagt ambisiøse føringer8)  for areaplanarbeidet. Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
skal ligge til grunn, og utviklingen av den nye bydelen skal legge til rette for at mest mulig transport kan 
foregå til fots, på sykkel eller med kollektivtransport. Nettverket for personbiltrafikk skal være underordnet 
de andre transportbærerne, parkering skal løses under bakken, og parkeringskravene skal ta hensyn 
til utviklingen innen bil-/sykkeldeling, kollektivtilbud og autonome kjøretøy. Eventuelle offentlige 
parkeringsanlegg skal kunne konverteres til andre formål. Kollektivtilbudet skal være attraktivt og 
holdeplasser skal ligge i gangavstand fra boligene. Det skal utvikles et byromsnettverk hvor byrommene 
skal ligge i gangavstand og være lett tilgjengelig med gode gang- og sykkelforbindelser. Ny bydel skal 
være tett knyttet til eksisterende byområder gjennom transportnettet, og transportnettet skal ha fokus 
på en grønn utforming i form av alléer og beplantning. Samferdselsanlegg skal ikke forårsake barrierer 
i bylandskapet. 

Byplangrep må forene ambisjoner og realisme og bidra til å styre utviklingen på kort og lang sikt.  

De viktigste drivkreftene i utvikling av morgendagens mobilitet er økende individualisering og 
digitalisering. Kravene til fleksibilitet og valgfrihet vil øke. Framtiden vil bli preget av økt behov for mobilitet 
og større mangfold av mobilitetstilbud. Privatbilen som vi kjenner den vil over tid miste sin betydning, 
i hvert fall i de større byene. Nedenfor oppsummeres utvikling og trender som vil spille en viktig rolle i 
hvordan vi vil oppleve og planlegge for mobilitet i framtiden.

Smartby – arealbruk

• Utvikling av Bodø til en kompakt by. Den kompakte byen er en miljøvennlig by. Nærheten mellom 
 bolig, arbeidsplass og de daglige gjøremål reduserer transportbehovet samtidig som tettheten 
 gir bedre forutsetninger for kollektivtransport og mikromobilitet. Bodø utvikles videre som en 
 gang- og sykkelvennlige by med høy livskvalitet. 

• Sammenhenger mellom bydeler styrkes. En sentral oppgave i videreutviklingen av Bodø by er å 
 skape sammenhenger i bystrukturen som integrerer den nye bydelen som en naturlig del av 
 Bodø sentrum.

• Endret fokus i planleggingen. Planleggingen endres fra å fokusere på bilister til å planlegge for 
 gående, syklende og beboere.  Gode rammer for byutvikling vil derfor også være gode rammer 
 for morgendagens mobilitet. Biler vil bare utgjøre en liten del av mobiliteten i framtidens byer. Om 
 bilene er autonome eller ikke, spiller derfor en underordnet rolle. I framtidens by skal bilene i større 
 grad tilpasse seg mennesker og byens strukturer. 

7) Bodø har status som pilotprosjekt i Zero Emission Neighbourhood, et FoU-prosjekt tilknyttet NTNU/SINTEF.
8) Planprogram kommuneplan for ny bydel, bystyresak 19/60.
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Smartby – mobilitet

• Kollektivtransportens konkurransekraft styrkes i forhold til privatbil. Begrensinger av 
 personbiltrafikken til byene, styrking av kollektivtilbudet gjennom raskere ruter til viktige målpunkt
 i byen, sammen med høyere frekvens og effektivt og oversiktlig kollektivnett, gjør busstilbudet 
 attraktivt for flere. Dette er tiltak som allerede gjennomføres i større eller mindre grad i flere 
 byområder.

• Delt mobilitet. Den individuelle mobiliteten vil i framtiden fungere i større grad etter access–
 prinsippet. Mennesker kjøper tilgang til mobilitetsprodukter i stedet for å eie egen bil. 
 Omstilling til access-prinsippet stiller krav til økt tilgjengelighet av alternative transportmidler. 
 Delingsøkonomien blir del av funksjonsprinsippet for mobilitet. Både samkjøring og bildeling vil 
 få økt betydning. Bildeling mellom private og profesjonelle, eller mellom private, har betydning 
 allerede i dag.

• Nye mobilitetsløsninger. Mobilitetsløsninger tilpasses byens fysiske struktur og menneskene 
 som bor, beveger og oppholder seg i byen. Innenfor bygrensen vil personbiltrafikken være 
 underordnet annen mobilitet. «Mobility as a Service» (MaaS) implementeres. Gjennom utveksling
 av data mellom trafikanter, kjøretøy og infrastruktur forenkles trafikantens reiseopplevelser ved 
 planlegging i sanntid og sømløse overganger fra ett transportmiddel til et annet. Bodø by skal bli 
 testområde for utvikling av nye tilbud og mobilitetsløsninger både innenfor eksisterende 
 strukturer og i nye utbyggingsområder.

• Mobilitetsplan for å administrere omstillingen. Omstilling fra personbil til annen mobilitet i byen 
 er en prosess som vil ta tid. Omstillingen må imidlertid skje så fort som mulig for å innfri klimamål. 
 Norconsult foreslår i sin utredning9) at det trengs et instrument for å administrere omstillingen. En 
 mobilitetsplan kan sikre en helhetlig planlegging av infrastruktur, virkemidler og tiltak i byen. 
 Planen bør være levende, tilrettelegge for en sterk involvering av befolkningen og forankres både 
 politisk og administrativt i Bodø kommune. 

 

9)  Utviklingsperspektiver for Bodø 2050, Norconsult 2019
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Morgendagens mobilitet vil preges av økt individualisering og digitalisering. Foto: Karoline O. Pettersen, Nordland fylkeskommune
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7 Virkemiddelpakker 

Strategien for arealbruk er avgjørende for at Bodø skal nå nullvekstmålet. Ved å satse på 

kompakt eller sentrumsnær boligbygging, kan nullvekstmålet nås ved gjennomføring 

av de planlagte tiltakene i forslag til Bypakke Bodø fase 2 og innføring av strengere 

parkeringsregler. Ved fortsatt utbygging etter dagens trend, vil det i tillegg være behov for 

rushtidsavgift for å oppfylle nullvekstmålet.

7.1. Generelt om virkemiddelpakkene

Felles forutsetninger 

Virkemiddelpakkene bygges opp med utgangspunkt i Nullalternativ 203310). 
Følgende forutsetninger gjelder for alle virkemiddelpakker:  

Arealbruk:

1. Boligutbygging skjer med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel på allerede ferdigregulerte 
 areal med unntak av ny bydel der planer er under utarbeidelse. 

Befolknings- og boligbehovsutvikling

2. Befolkningsøkning i samsvar med SSBS framskrivning MMMM 2018. Prognose for 2033 er 580011).  
 Basisår for beregninger er 2018. 
3. Behov for nye boliger: 2900 (2,0 personer pr. boenhet).
4. Oppstart boligbygging ny bydel etter 2025.

Vei-investeringer

5. Alle vei- og baneinvesteringer som er definert som bundne, det vil si at de er forutsatt finansiert i
 første seksårsperiode av NTP 2018-2029. Disse inngår i Bypakke Bodø og har i virkemiddelpakkene 
 betegnelsen Bypakke Bodø. 
6. Vei- og baneinvesteringer som inngår i lokalpolitisk vedtatt oppfølging av Bypakke Bodø. 
 Betegnes som Bypakke Bodø fase 212).
 

Brukerfinansiering

7. Bompengetakster som forutsatt i Bypakke Bodø fase 2. 
 Deretter suppleres virkemiddelpakkene med ulike typer tiltak, og ulike kombinasjoner av tiltak. 
 Hensikten er å komme fram til flere virkemiddelpakker som oppnår nullvekstmålet. 

7.1.1. Variabler i de ulike virkemiddelpakkene 
De ulike virkemiddelpakkene har variabler som utformes for hver enkelt virkemiddelpakke for å nå 
nullvekstmålet. Virkemiddelpakkene er utarbeidet med utgangspunkt arealscenariene som er vist i 
kapittel 6.  Spredt-alternativet er ikke tatt inn som forutsetning i noen av virkemiddelpakkene fordi dette 
scenariet alene øker «gapet» og tilfredsstiller ikke kravene til kommunens byutviklingsstrategier. 

10) Nullalternativ 2033 viser hvordan kjørte personbilkilometer pr. dag (bilfører) vil økt jevnt fram mot 2033 dersom det ikke 
gjøres tiltak for å motvirke dette, jf. kap. 5.3. 
11)Kommunens egne befolkningsprognoser Kompas, viser en befolkningsvekst på 10.700 (20 %)  fram til 2033. SSB viser 5800 
(13 %) vekst i samme periode. Kompas brukes som følsomhetsanalyse.
12) Bypakke Bodø fase 2, omfatter fullfinansiering/ justert prosjektportefølje av bypakken i forhold til ambisjoner om nullvekst 
i personbiltrafikken. Dette er lokalpolitisk omforent og godkjent, og forutsetter 100 % brukerfinansiering gjennom utvidelse av 
bompengeordningen. Saken ligger til behandling hos  Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
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De viktigste variablene man har å spille på for å oppnå nullvekstmålet er: 
• Arealbruk (boligscenariene)
• Kollektivinfrastruktur og -tilbud
• Tiltak for gående og syklende
• Bilregulerende tiltak 
 - Parkeringsregime
 - Brukerbetaling
• Smart byutvikling og mobilitet støttet av intelligente  transportsystemer (ITS).

For hvert arealbruksalternativ er det i rullering av kollektivtrafikkplanen utarbeidet et optimalisert 
kollektivrutenett basert på felles forutsetninger for rullering av kollektivplanen, se nærmere om Forslag 
til Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032 i kapittel 6.7.

Oppbygging av virkemiddelpakkene bygger på analysene i kapittel 6. De tiltak som sterkest påvirker 
personbiltransporten er arealbruk og bilregulerende tiltak som bompenger, rushtidsavgift og 
parkeringsavgiften.  

De direkte transportrelaterte tiltakene brukt i RTM virker ikke likt i de forskjellige arealalternativene. 
Vi regner likevel med at effektene av tiltakene blir tilfredsstillende belyst gjennom beregningene i 
transportmodellen.

En oppsummering av virkemiddelbruken i de ulike virkemiddelpakkerpakker framgår av tabell 7-1. 

Tabell 7-1: Oppsummering av virkemidler som brukes i virkemiddelpakkene

Virkemiddelpakke
/virkemidler

1 Trend 2 Sentrumsnær 3 Kompakt

Hovedvirkemiddel

Bydelssenter-strategi 
(kommuneplan)

 
Bompenger

Parkering

Konsentrasjon av 
boligveksten

Parkering

Konsentrasjon av 
boligveksten

Parkering

Arealbruk

Boligscenarier Trend Sentrumsnær Kompakt

Kollektivsystem

Driftsopplegg
Trend kollektivplan 

Alternativ C
Trend kollektivplan 

Alternativ C
Kompakt Kollektivplan

Veisystem

Bil, kollektiv, gange, sykkel
Bypakke Bodø fase 2

Kommunedelplan for sykkel
Bypakke Bodø fase 2

Kommunedelplan for sykkel
Bypakke Bodø fase 2

Kommunedelplan for sykkel

Parkering  

Sone Sentrum/ny bydel
Takstøkning            

pris 500 kr/dag
«Sharepay» 13) 70 %

Takstøkning            
pris 500 kr/dag

«Sharepay» 70 %

Takstøkning            
pris 500 kr/dag

«Sharepay» 70 %

Smart 

Sone sentrum/ny bydel
Smart regulering/ 

Smart mobilitet
Smart regulering/ 

Smart mobilitet
Smart regulering/ 

Smart mobilitet

Brukerbetaling

Bompenger Bypakke Bodø
Bypakke Bodø

fase 2
Bypakke Bodø

fase 2

Rushtidsavgift 10 kr

13)  «Sharepay» – betalt parkering på arbeidsplasser, se kap. 6.10. 
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7.1.2. Virkning av virkemidler uten rushtidsavgifter
Virkemiddelpakkene er bygd opp i to trinn, med og uten rushtidsavgift. Med utgangspunkt i analysene i 
kapittel 6 har vi valgt å se om det er mulig å nå nullvekstmålet uten å øke bompengetakstene utover Bypakke 
Bodø fase 2, som er anbefalt av lokale myndigheter. Figur 7-2 viser virkningen av virkemiddelpakkene 
uten rushtidsavgift. Nullvekstmålet nås i virkemiddelpakke Kompakt og Sentrumsnært.

For virkemiddelpakke Trend er gapet 15 500 personbilkilometer for å nå nullvekstmålet.  Virkemiddelpakke 
Trend testes derfor med rushtidsavgift. Det er også analysert hvordan gapet påvirkes dersom vi for Trend-
alternativet beholder dagens parkeringsregime. Da øker gapet til 24 000 personbilkilometer. Økning av 
gapet må dekkes inn enten med økte bompenger eller økt rushtidsavgift. Vi har i det videre analysene 
lagt til grunn en forhøyet parkeringsavgift.   

Figur 7-1: Endring i antall personbilkilometer med ulike tiltak uten rushtidsavgifter.
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7.2. Virkemiddelpakke 1: Trend

7.2.1. Oppbygging av pakken
Hovedvirkemidlene i denne pakken er arealbruk (bydelsstrategi) og rushtidsavgift.
Følgende tiltak er med i pakken:

Boligscenarie Trend 

40 % av boligbyggingen kommer i sentrumsområdet/ny bydel, 30 % kommer i tettstedsområdet utenom 
sentrum og lokalsentrene, 30 % kommer i definerte lokalsentra (Bodøsjøen 10 %, Hunstad sør 20 %, 
Mørkved bydelssenter 20 %, Tverlandet bydelssenter 10 %). 

Figur 7-2: Fordeling av bolig- og befolkningsvekst ved boligscenario Trend. 

Større arbeidsplasser er i lokalisert som i dag. Nye arbeidsplasser følger befolkningsveksten

Kollektivsystem
Kollektivsystem Trend (alternativ C i forslag til Kollektivplan for Bodø).
Kollektivsystemet tilpasset boligscenarie Trend.  

Gange/sykkel

Infrastruktur for gange og sykkel som forutsatt i forslag til Bypakke Bodø fase 2 og Kommunedelplan 
for sykkel. Standard sykkelveier: Høy attraktivitet
 
Bilregulerende tiltak 

• Parkering 
 -Sentrum/ny bydel.  Takstøking 50 kr/t
 -«Sharepay». (70 % av de som parkerer på arbeidsgivers areal betaler parkeringsavgift.)
• Brukerfinansiering
 -Bompenger som Bypakke Bodø fase 2
 -Rushtidsavgift 10 kr. 

Smart 

• Smart regulering 
• Smart mobilitet

Synergi

• Synergi er forventet mereffekt av de samlede tiltak.
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Figur 7-3: Virkemiddelpakke Trend. Virkning av ulike tiltak på reduksjon av personbiltransporten. 

7.2.2. Resultater
Nullvekstmålet nås ved bruk av rushtidsavgift

Figur 7-4: Vekst i transportarbeid (km) 2018-2033 fordelt på transportmiddel.

I denne virkemiddelpakken reduserer arealstrategien transportarbeidet med personbil med ca. 19 % 
av det samlede gapet på 50.500 kilometer. Videre gir virkningene av bilrestriktive tiltak som Bypakke 
Bodø fase 2 og parkeringstiltakene en reduksjon på 32 %.  

Modellberegninger har vist at en takst i rushtid på 30 kroner (forslag i Bypakke Bodø fase 2 på 20 kroner 
+ 10 kroner rushtidsavgift) har en nettovirkning på 28 000 kilometer, hvorav Bypakke Bodø fase 2 utgjør 
8000 kilometer. Størrelsen på avgiften vil avhenge av eventuelle virkninger av holdningsendrende arbeid.

Det er gjort en modellering av samlet transportarbeid med personbil i 2033 i byområdet med 
virkemiddelpakke Trend. For reiser under 2 kilometer utgjør det ca. 74 000 km og for reiser under 3 
kilometer utgjør det 160.000 km. Det er fortsatt et stort potensial for overgang til gange og sykkel. 

For sentrumsområdet og ny bydel alene ser det ut til at dette potensialet er mindre, fordi avstandene i 
utgangspunktet er kortere. Her er tallene for bilreiser under 3 kilometer ca. 14 000 km. 

Fordeling av veksten i transportarbeid som følge av virkemiddelpakken viser at kollektivtrafikken 
tar ca. 50 % av transportarbeidet 
som i nullalternativ 2033 ville 
bli tatt av personbiltransport. 
Resten av veksten er tilnærmet likt 
fordelt mellom bilpassasjerer (økt 
samkjøring) og gange/sykkel.
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Figur 7-5: Fordeling av bolig- og befolkningsvekst i boligscenario Sentrumsnær.

7.3. Virkemiddelpakke 2: Sentrumsnært

7.3.1. Oppbygging av pakken
Hovedvirkemidlene i denne pakken er arealbruk (konsentrasjon av boligveksten vest for Mørkvedkrysset) 
og parkeringsregimet.  
Følgende tiltak er med i pakken:

Boligscenarie Sentrumsnært: 

Ny boligbygging skjer i sentrum/ny bydel og i de sentrumsnære bydelssentra som har et utbygd 
tjenestetilbud for folks daglige behov. (40 % av boligbyggingen kommer i sentrumsområdet/ny bydel, 
Alsgården/Bodøsjøen 25 %, Hunstad sør 25 %. Resten som fortetting.)

Større arbeidsplasser lokalisert som i dag. Nye arbeidsplasser følger befolkningsveksten.

 

Kollektivsystem

Kollektivsystem Trend (Alternativ C i forslag til Kollektivplan for Bodø.)
Kollektivsystemet tilpasset utbyggingsstrategi Trend vil også være det som gjelder for utbyggingsstrategi 
Sentrumsnær. 

Gange/sykkel 

Infrastruktur for gange og sykkel som forutsatt i Bypakke Bodø fase 2 og Kommunedelplan for sykkel. 
Standard sykkel: Høy attraktivitet

Bilregulerende tiltak 

• Parkering 
 -Sentrum/ny bydel.  Takstøkning.
 -«Sharepay» (70 % som parkerer på arbeidsgivers areal betaler parkering).

• Brukerfinansiering
 -Bompenger som Bypakke Bodø fase 2.

Smart 

• Smart regulering
• Smart mobilitet
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Figur 7-6: Reduksjon i personbiltransport (km) ved boligscenario Sentrumsnært.

7.3.2. Resultater virkemiddelpakke Sentrumsnær
I denne virkemiddelpakken har arealstrategien størst virkning – effekten av denne strategien utgjør ca. 
50 % av det samlede gapet på 50 500 km. Videre utgjør virkningene bilrestriktive tiltak som Bypakke 
Bodø fase 2 og parkeringstiltakene ca. 33 %. Virkningene av kollektivtiltakene utgjør 8 til 9 %. Ca. 2000 
km er synergieffekter som følger av den samlede innsatsen av virkemidlene. I denne virkemiddelpakken 
når vi ikke nullvekstmålet (5 % av gapet gjenstår) gjennom de tradisjonelle virkemidlene – arealbruk, 
kollektivsystem, gange og sykkeltiltak og bilregulerende tiltak. Dette er de tiltakene som kan beregnes 
i Regional transportmodell (RTM).  

Figur 7-7: Vekst i transportarbeid (km) 2018-2033 fordelt på transportmiddel.

Virkningene av smartby-tiltak som reguleringsstrategier og attraktivtetsfremmende/holdningsendrende 
tiltak, kan ikke beregnes i RTM. Med den satsning som forutsettes fra kommunens side på smartby-
strategier knyttet til arealplanleggingen og persontransportløsninger regner vi med at dette gapet kan 
dekkes. 

Konsentrasjon av boligbyggingen nærmere sentrum, slik som i boligscenariene Kompakt og 
Sentrumsnær, reduserer alene transportarbeidet ved at turene blir kortere. Dette gir flere syklende og 
gående. Effektene av de øvrige transportrelaterte tiltakene viser at en at kollektivtransporten tar ca. 40 
% av økningen i transportarbeidet.   
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7.4. Virkemiddelpakke 3: Kompakt 

7.4.1. Oppbygging av pakken
Hovedvirkemidlene i denne pakken er arealbruk (konsentrasjon av boligveksten i sentrum/ny bydel) 
og parkeringsregime.  

Følgende tiltak er med i pakken:

Boligscenarie Kompakt

80 % av ny boligbygging konsentreres i byområdet til dagens sentrum og ny bydel. De resterende 
20 % fordeles etter boligfordeling Trend.
 

Kollektivsystem

Kollektivsystem Kompakt, Alternativ B i forslaget til Kollektivplan for Bodø.
Gange/sykkel 

Infrastruktur for gange og sykkel som forutsatt i Bypakke Bodø fase 2 og Kommunedelplan for sykkel.  
Standard sykkelvei: Høy attraktivitet.

Bilregulerende tiltak 

• Parkering 
 -Sentrum/ny bydel. Takstøkning 500 kr/dag
 -«Sharepay» 70 % som parkerer på arbeidsgivers areal betaler parkering

• Brukerfinansiering
 -Bompenger som Bypakke Bodø fase 2

Smart 

• Smart regulering
• Smart mobilitet

Følsomhetsanalyse

For å vurdere modellens robusthet i forhold til befolkningsendring, er det kjørt egen beregning basert 
på Bodø kommunes egne befolkningsprognoser Kompas. Her er det beregnet en befolkningsøkning på 
20 % (10 700 personer) fram til år 2033, mens SBBs prognoser viser en vekst på 13 % (5800 personer).     

Figur 7-8: Fordeling av bolig- og befolkningsvekst i boligscenario Kompakt.
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7.4.2. Resultater
I denne virkemiddelpakken har arealstrategien størst virkning – effekten av denne utgjør 43 % 
av det samlede gapet på 50 500 km. Videre gir bilrestriktive tiltak som Bypakke Bodø fase 2 og 
parkeringstiltakene en reduksjon på 43 %. Virkningene av kollektivtiltakene utgjør bare 4 %. Virkningen 
synergi, ca. 2000 km, er synergieffekter som følger av den samlede innsatsen av virkemidlene. De 
manglende 3000 km forutsettes å løses gjennom smartbytiltakene. I denne virkemiddelpakken når vi 
ikke nullvekstmålet gjennom de tradisjonelle virkemidlene, om lag 5 % av gapet gjenstår. Arealbruk, 
kollektivsystem, gange og sykkeltiltak og bilregulerende tiltak er de tiltakene som kan beregnes i Regional 
transportmodell.  

Figur 7-10: Reduksjon i personbiltransport (km) ved boligscenario Kompakt.

Figur 7-11: Vekst i transportarbeid (km) 2018 – 2033 fordelt på transportmiddel.

Virkningene av smartbytiltak som reguleringsstrategier og attraktivtetsfremmende/holdningsendrende 
tiltak kan ikke beregnes. Med den satsning som forutsettes fra kommunens side på smartby-strategier 
knyttet til arealplanleggingen og persontransportløsninger kan en regne med at dette gapet dekkes 
av disse tiltakene.

Som for virkemiddelpakke Sentrumsnær, vil fortetting reduserer transportarbeidet sammenlignet med 
arealalternativ Trend, først og fremst fordi turene blir kortere. Dette gir flere syklende og gående. Effektene 
når en tar hensyn til virkningen av fortetting, viser at en at kollektivtransporten tar ca. 40 % av økningen 
i transportarbeidet.   
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Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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8 Måloppnåelse og analyser 

Analysene viser at alle tre virkemiddelpakkene i praksis oppfyller nullvekstmålet. Dersom 

befolkningsveksten blir høyere enn forutsatt i SSBs prognose, er ikke virkemiddelpakkene 

tilstrekkelige til å nå nullvekstmålet. Det er også gjort beregninger av veiprising som 

alternativ til bompenger. Disse viser at kilometersatsen vil bli uforholdsmessig høy, med 

mindre innkrevingsområdet utvides ut over dagens bomring. 

8.1. Virkemiddelpakker
Det er forutsatt at boligbyggingen skjer innenfor boligbyggingsscenarier som bygger på  SSB-prognosen. 
Nåsituasjonen representerer daglig antall personbilkilometer som ikke skal overstiges i nullvekstmålet.
 

En sammenligning av virkemiddelpakkene viser at alle tre virkemiddelpakken i praksis oppfyller 
nullvekstmålet. Det er en rekke tiltak som vi ikke greier å kvantifisere effekten av. Med supplering 
av slike tiltak, som smartby og holdningsendringer, forventer vi å oppnå nullvekstmålet også for 
virkemiddelpakkene Kompakt og Sentrumsnær, selv om de har et gap på 2500-3000 kjøretøykilometer.

Figur 8-2: Måloppnåelse for virkemiddelpakkene (personbilkilometer pr. døgn), sammenlignet med Nåsituasjonen 2018. 

Figur 8-1: Personbilkilometer pr. døgn ved ulike virkemiddelpakker. Nullalternativet viser økningen uten tiltak. 
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Mobiliteten, målt i antall turer som reises, er tilnærmet lik nullalternativ 2033. Det betyr at mobiliteten i 
all hovedsak opprettholdes. 

Transportmiddelfordelingen av totalt antall reiser i de ulike virkemiddelpakkene viser at nedgangen i 
personbiltransporten blir fanget opp av kollektivtransporten i alle pakkene, men mest i Trend. Dette 
skyldes at lengden på reiser i snitt er lengre enn i Kompakt og Sentrumsnær

8.2. Veiprising som alternativ til bompenger
Byanalysen skal også se på virkninger av veiprising som et alternativ til bompengebetaling. Figuren 
under viser beregningsalternativ for virkemiddelpakke Trend, der man som alternativ til bompenger 
innfører trafikantbetaling gjennom veiprising. 

Veiprising er et takstsystem der kostnadene for bilistene avhenger av hvor langt man kjører i ulike 
områder og ulike tidspunkter. Slike systemer innebærer at man kan følge alle kjøretøy, for eksempel 

Figur 8-3: Mobilitet målt i antall turer, sammenlignet med Nullalternativet 2033.

Figur 8-4: Nullalternativet 2033.
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Figur 8-5: Veiprisingsområde bomring Bypakke Bodø.  

Figur 8-6: Veiprisingsområde «Stor-Bodø». 

med satellittovervåking. Ifølge vegloven er det adgang til å bruke bompenger som trafikkregulerende 
virkemiddel ved å ha differensierte takster og et takstnivå tilpasset behovene i de enkelte byområdene 
– etter godkjenning fra Stortinget. Det er imidlertid ikke lovhjemmel i dag for å innføre veiprising, noe 
som blant annet er begrunnet i personvernhensyn.

I analysen for bruk av veiprising er det lagt til grunn to alternative innkrevingsområder. Det ene omfatter 
området innenfor dagens bomring og det andre omfatter området mellom Mælen og østre utløp av 
Bodøtunnelen, se figurene 8-5 og 8-6.
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Figur 8-8: Mobilitet (antall turer) ved veiprisning med virkemiddelpakke Trend.

Figur 8-9: Reisemiddelfordeling veiprising/bompenger

Figur 8-7: Virkning av vegprising i stedet for bompenger

Analysene av ulike virkemidler viser at det vil være vanskelig å tette gapet for scenariet Trend uten å 
bruke rushtidsavgift. Ved å bruke dagens bomring som avgrensing for vegprisingsområde, vil en ikke 
nå nullvekstmålet uten uforholdsmessig høye kilometersatser.  

Ved å utvide veiprisingsområde til Stor-Bodø (Mælen – Hunstad) er det utarbeidet to alternativer. Ett 
alternativ viser kilometerpris på 2 kroner ordinært og 3 kroner i rushtida, som gir samme inntekt som 
i forslag til Bodø bypakke fase 2. Det andre alternativet viser kilometerpris på 2 kroner ordinært og 4 
kroner i rushtida, og gir ca. 60 millioner kroner i årlig merinntekt. Til sammenligning vil forslag til Bypakke 
Bodø fase 2 med rushtidsavgift gi en merinntekt på 40 millioner kroner.
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I dette analyseeksemplet når en tilnærmet nullvekstmålet for boligscenariet Trend ved alternativ Stor-
Bodøtakst på 2 og 4 kroner. 

Figurene viser at ved veiprising går bruken av personbil ned, og gange, sykkel og kollektiv øker 
sammenlignet med bompenger. Figur 8-8 Mobilitet ved veiprising viser at det er marginale endringer i 
mobilitet sammenlignet med nullalternativet. 

8.3.  Følsomhet ved Kompas befolkningsprognose
I dette avsnittet presenteres virkningen av virkemiddelpakkene dersom befolkningsprognose 
Kompas legges til grunn for befolkningsveksten i stedet for SSB-prognosen. Det er forutsatt at 
boligbyggingen skjer innenfor de samme boligbyggingsscenarier som for SSB-prognosen og at de 
samme virkemiddelpakker legges til grunn. Beregningen er utført i RTM med de samme forbehold for 
modellvirkningene som for SSB.

Nåsituasjonen representerer daglig antall personbilkilometer som ikke skal overstiges i nullvekstmålet.
Nullalternativet viser hvor mye personbiltransporten vil øke dersom man ikke gjør tiltak. Med Kompas-
prognosen vil økningen fram til 2033 være 62.000 kilometer daglig, eller en økning på 11 %. I pakkene 
Trend med henholdsvis veiprising og bompenger er økningen 7 % og 8 %, mens for Sentrumsnær og 
Kompakt er tilsvarende endring 4 % i begge alternativer.

Dette viser at oppnåelsen av nullvekstmålet i med utgangspunkt i SSB-prognosene er lite robuste, men 
at det er stor forskjell mellom de ulike arealalternativene. 

Analysene av hvordan de ulike virkemidler virker i kapittel 6, viser at bilrestriktive tiltak som rushtidsavgifter 
og parkering er de mest slagkraftige virkemidlene. Som eksempel vil innføring av rushtidsavgift 
som i virkemiddelpakke Trend, kunne sikre nullvekstmålet også i virkemiddelpakkene Kompakt og 
Sentrumsnær. 

Det er med andre ord viktig å vurdere arealbruk over tid for å få et godt bilde av virkningene.

Figur 8-10: Økning i personbilkilometer pr. døgn for ulike virkemiddelpakker ved Kompas befolkningsprognose.
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8.4. Innfasing av virkemiddelbruken
Beregningene med transportmodellen viser at det må innføres sterke restriktive virkemidler for å få 
nullvekst for persontransport med bil. Virkemidlene trenger ikke nødvendigvis å innføres med full styrke 
på kort sikt, og det bør legges opp til en gradvis innføring av virkemidlene.

På kort sikt er befolkningens tilpasningsmuligheter når det gjelder bosted og arbeidssted små. 
Mulighetene for å tilpasse seg er større på lengre sikt. I tillegg til bolig og arbeid gjelder dette bilhold og 
bilbruk, samt reisevaner. Det tilsier at økningene i rushtidsavgift og parkeringsavgifter bør skje gradvis.

I oppfølgningen av eventuelle byavtaler basert på byanalysen og konkrete forhandlinger vil det være den 
faktiske trafikkutviklingen som måles. Gradvis innføring vil gi mulighet til å justere virkemiddelbruken 
etterhvert som en ser effekter av gjennomførte tiltak.

Vi er inne i en holdningsmessig og teknologisk brytningstid. Dette vil generelt få stor betydning for 
byområdene. Bruk av ny teknologi kan gi en markant reduksjon i transportmidlenes negative klima- og 
miljøeffekter, bidra til sømløs og mer individuelt tilpasset mobilitet og samtidig styrke framkommeligheten. 
Utslippene av klimagasser og NOx vil bli redusert som følge av at bilparken etter hvert blir dominert av 
nullutslippskjøretøy. Det er imidlertid ikke entydig hvilke effekter ulike teknologiske løsninger vil ha på 
trafikkarbeidet. Hvordan teknologi kan bidra til nullvekstmålet og god mobilitet må fortløpende utredes 
i takt med teknoliogiutviklingen.

8.5. God byutvikling og godt byliv 
Stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikt peker på behovet for bypolitikk som 
er tilpasset byområdenes ulike forutsetninger og muligheter. I «Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging 2019-23», har regjeringen et klart mål om en mer bærekraftig by- og 
tettstedsutvikling med reduserte klimagassutslipp. Den nasjonale transportpolitikken har fokus på de 
store byområdene gjennom nullvekstmålet, men det er ikke noe tilsvarende mål for de mellomstore 
byområdene. Økt attraktivitet i byene er imidlertid viktige argumenter for nullvekstmålet.

Bodø har gjennom flere kommuneplanperioder hatt langsiktige mål for en bærekraftig by gjennom 
utvikling av en kompakt by og et sterkt sentrum. Delmålene for byutviklingen har fokus på bokvalitet 
og fremtidsrettet infrastruktur som gir gode levekår for byens innbyggere. 

Tydelig bypolitikk med tydelige mål gir også retning for areal- og transportplanleggingen. Det viktigste 
virkemiddelet på lang sikt er fokusert og konsentrert arealutvikling. 

Effekten av å satse på økt byliv og attraktive byrom kan ikke beregnes i transportmodeller eller gjennom 
nytte-/kostanalyser. Likevel er analysene om innføring av nullvekstmål for personbiltrafikken i Bodø et 
viktig innspill. Byanalysen gir et bidrag til utvikling av en politikk for å redusere negative miljøeffekter av 
personbiltransporten, bedre folkehelsen, styrke bylivet, redusere investeringsbehovet for vei-infrastruktur 
og øke tilgjengeligheten for alle transportformer. Slik kan byanalysen være med på å gi retning for 
opprusting av gategrunn og byrom som skaper godt bymiljø og legger til rette for aktivitet i gatene.

Utbygging og opprustning av gang- og sykkelveier vil bidra til at flere kan velge miljøvennlige 
transportmidler og biltransport vil få en mindre dominerende rolle. Et godt kollektivtilbud vil ha en positiv 
effekt på bylivet ved å øke tilgjengeligheten til sentrum og gjøre det enklere å velge kollektivtransport. 
Etablering av parkeringshus og samtidig sanering av parkeringsplasser i gatene kan ha en positiv effekt 
for byliv. Det begrenser bil- og letekjøring i bygatene og man oppnår bedre luftkvalitet og mindre støy. 
Et levende bysentrum byr på opplevelser, mangfold og utfoldelse. Bodø skal være en by hvor mennesker 
velger å bo, jobbe, handle og leve! 
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Bodø skal være en bærekraftig by hvor mennesker velger å bo, jobbe, handle og leve. Foto: Karoline O. Pettersen, 
Nordland fylkeskommune
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