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Sammendrag

Byanalyse
Bodø
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Veiprising

Oppsummering

Det er også gjort beregninger av veiprising som alternativ
til bompenger. Analysen viser at kilometersatsen vil bli
uforholdsmessig høy hvis innkrevingsområdet skal tilsvare
dagens bomring. Det vil også være vanskelig å tette gapet til
nullvekstmålet uten rushtidsavgift.

Byanalysen gir et bidrag til utvikling av en politikk for å redusere
negative miljøeffekter av personbiltrafikk, bedre folkehelsen,
styrke bylivet, redusere behovet for investeringer i vei og øke
tilgjengeligheten for alle transportformer. Beregningene viser
at Bodø kommer langt i retning av å nå nullvekstmålet i 2033
gjennom en bevisst og komprimert arealpolitikk. Samtidig er
det flere alternativer for bruk av andre virkemidler. En gradvis
innføring av virkemidler gir mulighet til å justere etter hvert som
man ser effekten av gjennomførte tiltak.

Les hele byanalysen på vegvesen.no/nybybodo
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Framtidig arealbruk er avgjørende for at Bodø skal nå nullvekstmålet i 2033.
Byanalysen viser alternativer for hvordan målet kan nås gjennom bruk av
ulike virkemidler.
Bakgrunn

Tre utbyggingsscenarier

Byanalysen er utarbeidet av Statens vegvesen 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.

Analysen skisserer tre scenerier for framtidig boligutbygging:

Utfordring
Bodø har 52 000 innbyggere og er en av byene i landet
som vokser raskest. Dersom det ikke gjøres tiltak, vil gapet
mellom dagens trafikk og prognosen for 2033 utgjøre 50 500
personbilkilometer daglig.
Statens vegvesen konkluderer ikke med en enkelt
anbefaling. Hensikten med byanalysen er å vise ulike måter
for å nå nullvekstmålet. Hvilke virkemidler og tiltak som skal
gjennomføres, bestemmes gjennom videre politiske prosesser.

Trend baserer seg på utbygging i tråd med kommunedelplanens arealdel, som er en kombinasjon av kompakt
utbygging og en videreføring av dagens utbyggingsmønster.
Modellen legger til grunn at 40 % av boligbyggingen kommer
i sentrumsområdet/ny bydel, mens den øvrige fordeles på
tettstedsområdet og lokalsentra.

Virkemidler for å nå nullvekstmålet med ulike
alternativer
I alle tre alternativer er det forutsatt at tiltakene i Bypakke
Bodø fase 2 gjennomføres i tråd med vedtak i Bodø bystyre
og Nordland fylkesting. Pakken inneholder blant annet bedre
kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier, og innebærer en
økning i bompengesatsene fra 16 til 20 kroner.

Sentrumsnær forutsetter at boligveksten konsentreres vest
for Mørkvedkrysset i eksisterende bydelssenter og i dagens
sentrum og ny bydel.

Det er også lagt til grunn at avgiften for å parkere i de mest
sentrale områdene av sentrum økes og at det innføres
begrensninger for arbeidsgiveres adgang til å tilby gratis
parkering på sine arealer.

Kompakt forutsetter at 80 % av boligveksten konsentreres til
dagens sentrum og ny bydel.

Analysen av de tre alternativene viser at ved å satse på kompakt
eller sentrumsnær utbygging, vil tiltakene i Bypakke fase 2

sammen med et strengere regime for parkering i sentrum være
tilstrekkelig til å nå nullvekstmålet. Ved utbygging etter alternativ
Trend vil det i tillegg være behov for å innføre rushtidsavgift, slik
at samlet bompengeavgift blir 30 kroner.
I tillegg forventes det at endringer i holdninger og teknologi
og satsingen på smartbystrategi vil påvirke folks valg av
transportmidler i framtida, men denne effekten fanges ikke opp
av transportmodellene.
Analysene viser at alle tre virkemiddelpakkene i praksis
oppfyller nullvekstmålet. Dersom befolkningsveksten blir
høyere enn forutsatt i Statisk sentralbyrås prognoser, er ikke
virkemiddelpakkene tilstrekkelige til å nå nullvekstmålet.

Slik kan vi tee gapet og nå nullvekstmålet
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Gap mellom nåsituasjonen og nullvekstmålet i 2033
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Effekten av tiltak ved ulike utbyggingsalternativer, uten rushtidsavgift. Gapet som må tettes for å nå nullvekstmålet i 2033 har rosa farge.
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