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1 Bakgrunn 
Konseptvalgutredning for rv. 80 Løding-Bodø sentrum ble behandlet av regjeringen i 31. 
oktober 2012.  Samferdselsdepartementet ga som føring at i den videre planlegging skulle 
kombinasjonskonseptet legges til grunn. Konseptet omfattet utbygging av økt vegkapasitet 
mellom Bertnes og Bodø havn og et sammenhengende sykkelvegnett. Det ligger også inne 
styrket busstilbud og nye holdeplasser på jernbane. Tiltakene er nå gjennomført gjennom 
Bypakke Bodø.  

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

Gjennom behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 godkjente Stortinget 
byutviklingsprosjekt for Bodø (flytting av flyplassen). 
 

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet, 
Fylkesmannen i Nordland og Statens vegvesen region Nord er enige om at oppfølging av 
bystyrets og fylkestingets bestilling skjer gjennom samarbeidsprosjektet Ny by Bodø – Smart 
transport, og med 0-vekst målet for personbiltrafikk i byområder som forutsetning. 
Samarbeidet er forankret i en egen samarbeidsavtale. Samarbeidet kalles Ny by Bodø - Smart 
transport. Samarbeidspartene er enige om at arbeidet i Bodø organiseres som en byanalyse 
etter modell av byvekstavtalene der 0-vekstmålet for personbiltrafikk inngår som forutsetning.  
Styringsgruppa ledes av kommunens ordfører. Fylkesmannen i Nordland er observatør i 
styringsgruppa som ellers består av de øvrige samarbeidsparter. 

Bodø kommune arbeider parallelt med utvikling av første byggetrinn av ny bydel på arealene 
som frigjøres etter flyplassen og Forsvarets anlegg er flyttet.  Her forutsettes det at 
planarbeidet for den nye bydelen skal skje som kommunedelplan.  Ambisjonen for denne 
bydelen er Smart-by konsept med lav/nullutslipp. Realiseringen av ny bydel kan ikke starte 
før flyplassen er flyttet og rydding er foretatt.  Bodø bystyre vedtok i november 2018 mål og 
retningslinjene for dette arbeidet. Planprogram for kommunedelplanen ble vedtatt i bystyret 
mai 2019.   

Utviklingen av den nye flyplassen skal skje gjennom en områderegulering som 
ferdigbehandles i 2019.  Flyplassen flyttes 900 meter mot sør. Det er startet et 
utredningsarbeide for å se på ny adkomst til ny lufthavn, dette arbeidet bør integreres inn i det 
pågående kommunedelplanarbeidet. Rv. 80 vil være adkomsten til flyplassen. 

Når flyplassen flyttes ligger det også en mulighet for utbygging av nytt havneavsnitt.  Dette 
kan innebære at hele eller deler av godsknutepunktet i Rønvika forflyttes til Langstranda. 
Dette ligger pr i dag ikke inne i de planarbeidene man ser for seg i denne omgang, 
områdeplan for flyplass og KDP for ny bydel. Dersom denne realiseres vil dette kreve 
riksvegtilknytning og tilknytning til jernbane. 

Samferdselsdepartementet har i brev datert 14.03.2019 bedt Statens vegvesen om å utarbeide 
en konseptvalgsutredning (KVU) for Bodø. Den skal bl.a. se på transportutfordringer knyttet 
til utviklingen av nye boligområder, nærings- og havnearealer som del av den planlagte 
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flyttingen av flyplassen. Departementet ber om det utarbeides et utfordringsnotat, og vil på 
grunnlag av dette fastsette mandat og samfunnsmål for utredningen. KVUen skal ferdigstilles 
innen 1. mai 2020. 

2 Situasjonsbeskrivelse 
2.1 Befolkning  
Bodø inngår sammen med flere kommuner i Salten regionen. Regionen har til sammen 83308 
innbyggere. Innbyggertallet pr. 1. januar 2019 var 52024 i Bodø. 

Til sammen består Saltenregionen av 10 kommuner. Innbyggertallet i kommunene er som vist 
i tabellen under: 

Befolkning i Salten  
Kommune Innbyggere 
Beiarn 1022 
Bodø 52024 
Fauske 9760 
Gildeskål 1978 
Hamarøy 1747 
Meløy 6331 
Rødøy 1238 
Saltdal 4657 
Steigen 2576 
Sørfold 1975 
Til sammen 83308 
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Oversiktskart over kommunene i Salten. 

Byer i Norge, som i dag har over 50000 innbyggere, har i perioden 2000-2018 vokst med 17-
44%.   Befolkningen i Bodø har vokst med 21% siden år 2000.  I Salten regionen er det bare 
Bodø og Fauske som har vokst (med henholdsvis 9100 og 150). De øvrige har gått tilbake 
med til sammen 2500 innbyggere.  

Bodø (med Gildeskål og Beiarn) regnes i SSBs statistikker som en av storbyregionene 
(Storbymeldingen (2002-2003) til Stortinget) i Norge, (pendleravstand 45 min). Bodø er i 
folketall i denne sammenheng de minste av storbyregionene.  
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Storbyregioner etter folketall 2018. 

 

Storbyregion  Folketall 2002 Folketall 2010 Folketall 2018 

Bodøregionen 46 373 50 392 54585 
Bodøregionen Folketallsutvikling 2002-2018 

 

2.2 Næringsliv 

• Bodø er regionalt og administrativt senter i Nordland Fylke. 
• Det er i underkant av 4000 bedrifter i Bodø med over 26 000 ansatte.   
• Antall pendlere fra nabokommuner og resten av Norge til Bodø er ca. 3 500. 
• Nordland alene utgjør 56 % av den økonomiske aktivitet i Nord-Norge. 

 
  Bodø kommune sin næringsstruktur ligner de fleste andre definert storbyregioner, helse og 

sosialtjenester et av de største største næringsområde i Bodø. Industriandel er lavere, mens 
bygg- og anlegg og transport og lagring utenom land og sjøtransport er noe større enn i de 
andre byene. Det er høy andel av sysselsatte i lufttransport som drar transportandelen opp. 
Offentlig administrasjon og forsvar utgjør nesten 12 %, dette er markant høyere enn i de 
øvrige storbyregionene. Forsvaret antas å være vesentligste årsak til dette. Etter 2021/22 skal 
forsvarets tilstedeværelse på Bodø lufthavn flyttes til Ørlandet. Et virkningsstudie på dette 
viser at det kan bli en reduksjon i arbeidsplasser på mellom 350-400, inklusive ringvirkninger 
til bransjer knyttet opp mot forsvaret.  
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Den sterkeste veksten i antall sysselsatte finner vi i bransjene;  

❖ Bygge og anleggsvirksomhet  

❖ Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring  

❖ Helse- og sosialtjenester  

❖ Personlig tjenesteyting  

 

Det er ikke planlagt store flyttinger av arbeidsplasser i Bodø frem mot 2030.   

 

 

Sysselsatte i Bodø 2018  Registerbasert sysselsetting. SSB 07984 

 

2.3 Samferdsel  
 

2.3.1 Overordnet samferdselsstruktur 
Bodø kommune har en sentral rolle knyttet til transportinfrastruktur i Nordland og i Nord-
Norge. Dette gjelder for alle transportformer. For godstransport er Bodø et viktig intermodalt 
knutepunkt.  
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2.3.2 Veger og ferger 
Rv.80 binder Bodø til Fauske og E6. Rv.80 går til Bodø lufthavn, med en arm til Bodø havn 
og til riksvegfergesambandet Bodø – Røst – Værøy – Moskenes.  

 

Oversiktskart over veger som fører til Bodø 

2.3.3 Luftfart 
Bodø lufthavn fungerer som et nav for regionen. Mange av Widerøes ruter i regionen har start 
i Bodø. Bodø Lufthavn er en av storflyplassene og har flere avganger daglig til Oslo, 
Trondheim og Tromsø, samt flytilbud til utlandet. Bodø lufthavn har i dag 1,7 millioner 
reisende gjennom terminalen.  
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Ideskisse fra Avinor på fremtidig lufthavn 

2.3.4 Sjøtransport 
Havna har funksjon som godshavn, fergetrafikk, hurtigbåthavn, Hurtigruta, cruiseskip og 
fiskeri er også en del av havnens arbeid. Bodø havn drives av Bodø havn KF.  
 
Farled 

Automatisk identifikasjonssystem (AIS) for fartøy over 300 brutto tonn eller fiskefartøy over 
15 meter, viser 5 310 passeringer inn hovedleden Svartoksleia og 6 835 passeringer inn 
bileden Hernesskagleia i 2018. Når ny flyplass etableres, medfører dette nye hinderflater slik 
at seilingsled som går gjennom Hernesskagen (bileden) vil avvikles og all trafikk vil gå 
hovedleden Svartoksleia inn til Bodø havn. 
Innseilingen til Bodø havn er av brukerne og Kystverket vurdert til å være blant de områdene 
i stamnettet hvor det er behov for å utbedre leden. Leden er trang og har flere partier hvor 
dybden ikke tilfredsstiller de krav som ligger i farledsnormalen for kysttrafikk. Det er 
igangsatt et NTP-prosjekt, «Innseiling Bodø havn», som skal ivareta dette.  

Godshavn 
Bodø havn er et intermodalt godsknutepunkt mellom båt, bane, bil og fly. I Bodø håndteres 
gods på Bodøterminalen som inkluderer jernbane, havneterminal og fergeterminal. Bodø er en 
av 32 Stamnetthavner i Norge. Stamnett-terminalen i Bodø er delt opp av Jernbaneveien som 
skiller havna fra jernbanen, denne veien har årsdøgntrafikk mellom 10 000 og 14 000. Veien 
delvis statlig og delvis kommunal, men den kommunale delen er planlagt overført til fylket.  
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Oversiktsbilde over Bodø havn 
 
Persontrafikkhavn 
Passasjerer reiser til/fra Bodø med ferge, hurtigbåt og kystruten til Lofoten, Vesterålen, 
Helgeland og innad i Bodøregionen. Det kommer ca. 400.000 tilreisende fordelt på ferge og 
hurtigbåt. 

Cruisehavn 

I 2019 er det booket 30 cruiseskip. Av 15 bestilte vintercruise i 2019, ble 8 kansellert i all 
hovedsak på grunn av vind. Havna har et smalt innseilingspunkt på 150 meter samt lite rom 
for manøvrering i sterk vind. Til tross for mange kanselleringer i løpet av vinteren 2019, har 
ingen rederier kansellert i 2020 og cruisetrafikken til Bodø er økende. 

 

Fiskerihavn 
Bodø havn er definert som en fiskerihavn og har en aktiv kystflåte som leverer sin fangst til 
mottak i havna. Totalt anslås det å være mellom 20-30 aktive fiskere i kystfiskerflåten i Bodø. 
Samtidig foregår det en reetablering av fryselager i Bodø havn som har en lagerkapasitet på 
3 200 tonn + 875 kvm lagerplass til bulk. Leveranse til dette fryselaget kommer primært fra 
fabrikkbåter. 
 
2.3.5 Jernbane 
 
Nordlandsbanen har sitt endepunkt i Bodø. Persontrafikken er med ruten Trondheim – Bodø 
eller Saltenpendelen mellom Saltdal og Bodø. Saltenpendelen mellom Rognan og Bodø har 
ca. 160 000 passasjerer årlig. Regiontoget Bodø – Trondheim har tilsvarende 160 000 
passasjerer.  

Cargo Net har godsfrakt på banen. En godsstrømsanalyse gjennomført av Rambøll i januar – 
mars 2019 viser at 71 % av stykkgods inn til Bodø/Fauske kommer på jernbane. 
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Togterminalen på Fauske har hatt økning på gods som fraktes videre nordover med bil 
grunnet nedleggelse av godsruten med fraktebåten MS Tege som gikk mellom Bodø og 
Tromø (Alta), og som ble nedlagt i 2013.  Bodø havn registrerte i 2018 samme mengde gods 
over kai som før fraktebåten ble nedlagt, men godstypen er endret. Det jobbes for å reetablere 
godskorridoren mellom Oslo og Tromsø, med jernbane mellom Alnabru og Bodø og båt 
mellom Bodø og Tromsø.  

 
2.3.6 Kollektivtransport  

 
Kollektivtrafikken i Bodø har opplevd sterk vekst etter forrige omlegging i 2012. Antall 
bybusslinjer ble da redusert fra 14 til 4, og ressursene omfordelt for å styrke innsatsen der 
potensialet var størst. Etter denne omleggingen har andelen kollektivreiesende økt betydelig, 
det har nesten vært en dobling i antall passasjerer. 
 
2.3.7 Reisemiddelfordeling 
 

Hver innbygger i Bodø foretar i gjennomsnitt 3-3,5 reiser pr dag. Bilbruk dominerer og står 
for ca. 2/3 av alle reiser. Samtidig har veksten i bilbruk være moderat de siste ti årene (kilde: 
RVU 2013/14 med lokalt tilleggsutvalg, Statens vegvesen). 

Bilførerandelen gir en indikasjon på hvorvidt virkemiddelbruken og bystrukturen er 
tilrettelagt for å velge gang, sykkel og kollektivtrafikk framfor personbil. Sammenlignet med 
andre byområder, scorer Bodø relativt høyt på andelen grønne reiser (se figuren). 
Bodøinnbyggeren er flinke til å gå og sykle men ikke så flinke til å reise kollektiv. 
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Markedsandeler av alle reiser 2013/2014 (RVU Mellomstore byer Urbanet analyse 2018 /Kollektivtrafikkplan 
Bodø 2020-2032) 

Summert andel gang, sykkel og kollektivtrafikk er markert med den røde vertikale linjen, og 
viser at Bodø ikke ligger tilbake for så mange når det gjelder andelen grønne reiser. Samtidig 
er det et klart potensial for økt kollektivandel 
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3 Utfordringer 
 

3.1 Nasjonalt perspektiv 
Nasjonal transportplan 2018-2029 
Nasjonale føringer i NTP danner føringer for både nasjonale og regionale transportløsninger. I 
Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan, Meld.St.33 (2016-2017) er det overordnede 
transportpolitiske målet et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til 
omstilling til lavutslippssamfunnet.  
 
Under dette ligger tre hovedmål: 
• Framkommelighet  bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Transportsikkerhet redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Klima og miljø   redusere klimagassutslippene og andre miljøkonsekvenser 
 
 
 
Sterk satsing i byområdene  

Regjeringen vil øke innsatsen for at persontransportveksten i byområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom 
målrettede investeringer, bedre kollektivtransporttilbud og fremtidsrettede løsninger. Dette 
krever koordinert innsats og godt samarbeid mellom aktørene i byområdene. 

Ny teknologi 

Bruk av ny teknologi kan både gi en markant reduksjon i transportmidlenes negative klima- 
og miljøeffekter, og bidra til en sømløs og mer individuelt tilpasset mobilitet. Myndighetenes 
rolle er først og fremst å utvikle og tilpasse lovverk og rammebetingelser som legger til rette 
for gode tjenester og innovasjon.  

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven og 
legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Det nyeste 
forventningsdokumentet, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, omhandler tre 
hovedpunkt: 
 

• Gode og effektive planprosesser 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
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3.2 Nordland fylkeskommune 
 

Fylkesplanen for Nordland, 2013-2025 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 
2017-2025  

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 Smart by 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 ble vedtatt 27.2.2013 og gir mål for arealpolitikken. Følgende retningslinjer for 
by og tettstedsutvikling vil være de mest relevante for utfordringene Bodø står overfor:  

• Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de 
etablerte by- og tettstedsstrukturene.  

 

• I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og tettsted 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.    

 

• Det vil være viktig å tenke reduksjon av klimagassutslipp og legge til rette for 
kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende der det er mulig.  
Samordnet bo-, areal- og transportplanlegging vil bidra til gode løsninger for kompakt 
byutvikling, næringsutvikling og transport.   
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3.3 Bodø kommune 

Byutviklingspolitkk, kommuneplanens arealdel.  

 Jernbanen, RV 80, Bodø Lufthavn og Bodø havn er hovedelementene i det nasjonale og 
internasjonale transportsystemet for kommunen og regionen.   Bodø kommunes politikk innen 
areal- og transportplanlegging er følgende:  

 Bygge kompakt sentrum  
 Bygge ut ledige tomter innenfor bydelene i byutviklingsområdet i øst for å utnytte den 

nye infrastrukturen som bygges. Ny infrastruktur vil gi bedre fremkommelighet 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 og ellers noen mindre 
områder i bydelene.  

 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)  

Miljøvennlig bylogistikk 

 Innen samferdselssektoren i Bodø jobbes det med flere prosjekter, som på kort sikt skal 
redusere klimagassutslippene i sentrumsnære områder, og på lang sikt gjøre transport i Bodø 
klimanøytral. Det gjennomføres også testing 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.  

Smart City konseptet som basis for Lavutslippsbyen Bodø. 
Perspektivet og rammebetingelsene rundt byutvikling er endret de siste årene. 
Kommunen har lagt som hovedstrategi for planlegging og utbygging at den nye bydelen på 
den gamle flyplassen at den skal være tilpasset lavutslippssamfunnet og etableres etter Smart 
City konseptet meg høy bruk av IT-teknologi i transportløsninger og energistyring av boliger 
og andre bygninger. Dette antar en også etter hvert vil bli normgivende for hvordan det 
eksisterende byområdet vil utvikle seg.  Det forventes store investeringer både fra kommune, 
næringsliv og befolkning i Bodø for møte lavutslippssamfunnet og smelte sammen gammel 
og ny by. 
 

3.4 Hovedutfordringene i analyseområdet 
 
Bodø kommune får med flytting av Bodø Lufthavn frigitt arealer som tilsvarer nesten hele 
dagens sentrum. På disse områdene skal det utvikles nye bydeler. Det er også lansert mulighet 
for ny havn. Atkomst til ny flyplass og eventuell havn vil gå gjennom eller forbi de nye 
bydelene. Man trenger en prinsipiell avklaring på hvilken rolle rv 80 skal ha i betjening av de 
nye bydelene. 
 
I dag er jernbaneterminal og havn samlokalisert. Flytting av havn vil kreve riksvegtilknytning. 
Et sentralt spørsmål vil være hvordan havn og jernbaneterminal knyttes sammen. 
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Både nasjonalt, regionalt og lokalt ønsker man å redusere veksten i personbiltrafikken i 
byområdet. Dette har man nedfelt i målet om 0-vekst i personbiltrafikken i Bodø. Samtidig 
bygges rv 80 ut til høyere standard og kapasitet. Det er en utfordring at dette ikke fører til økt 
personbiltrafikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



18 
 

4 Avgrensning  
4.1 Geografisk avgrensing 
 
Prosjektområdet foreslås å omfatte byutviklingsområdet til Bodø kommune. Området strekkes 
seg fra Løding/Tverlandet i Øst til Skivika i vest, se kart under. 
 

 
 

Byutviklingsområder i Bodø. 
 

Influensområdet bør avgrenses til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene til Bodø, dvs 
Fauske, Gildeskål, Beiarn og Saltdal. 
 
4.1.1 Forhold til pågående /vedtatte planer 
Prosjekt «Ny by Bodø- Smart transport» er etablert for å videreføre planleggingsarbeidet med 
framtidig transportinfrastruktur i Bodø der en også skal inkludere byutvikling som følge av 
flytting av flyplassen og berede grunnlaget for i første omgang å etablere en bypakke 2 og på 
lengre sikt søke om en eventuell byvekstavtale. Arbeidet med KVU vil knytte seg tett til dette 
samarbeidet 
 
Bodø kommune holder på med en kommunedelplan for Ny Bydel. I tillegg er det utarbeidet 
en områdeplan for den nye flyplassen. Statens vegvesen har startet et detaljplanarbeid på ny 
adkomst til den nye lufthavnen.  
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4.2 Tematisk avgrensning  
 

Utvikling av transportsystemet i Bodø under statlig, fylkeskommunalt og kommunalt ansvar 
skal utredes på konseptuelt nivå.  
 
Viktige tema som belyses gjennom KVU vil være: 

- Vurdere flytting av havna, inkludert vegatkomst og jernbanetilknytning til ny 
havnelokalitet 

- Vurdere hvilken rolle atkomstveg (rv80) til flyplass og mulig ny havn skal ha i den 
nye bydelens hovedtransportsystem. 

- Vurdere videre utvikling av riksvegnettet i byområdet. Behov og mulige tiltak 
- Hvordan oppnå 0-vekstmålet. Forslag til ulike virkemidler hentes fra pågående 

byanalyse. 
- Samordnet areal og transport. Vurdere hvordan ulike arealbruksscenarier virker inn på 

transportbehovet.  
 

- Fleksibilitet og trinnvis utvikling. Hvordan utvikle et transportsystem som ivaretar at 
byutviklingen vil skje over lang tid. 

 
 
Hensynet til miljøvenlig og smart byutvikling vil være sentralt i arbeidet. 
 
Utredningen skal analysere hvilke virkninger endringer i transportsystemet kan gi for: 
 

• Persontrafikken 
• Godstransport 
• Næringsliv 
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Dette skal måles opp mot statlige målsettinger for bl.a. byutvikling, samt fylkeskommunale og 
kommulnale mål for areal- og transportutvikling.  
 
 
Utredningen skal vurdere metoder for å ta hensyn til usikkerhet i fremtidig utvikling. 
Utredningen ses i et perspektiv på 40 år. 
 
Endringer i person- og godstransport beregnes i regional transportmodell.  

 
Investeringskostnader beregnes med nøyaktighet +-40%. Det skal gjennomføres 
samfunnsøkonomiske beregninger som omfatter prissatte og ikke prissatte virkninger. 
 
 

5 Forslag til samfunnsmål 
 

Forslag til samfunnsmål har tatt utgangspunkt i NTP, retningslinjer for NTP 2018 – 2027,  

NTP overordna mål sier at transporten skal ha: et transportsystem som er sikkert, fremmer 
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.  
 

Forslag til samfunnsmål for det overordna transportsystemet:  

Bodø by skal i 2060 ha et miljøvennlig transportsystem som gir god mobilitet i 
byområdet og ivaretar Bodøs funksjon som regionsenter og knutepunkt. 
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6 Framdriftsplan og organisering 
6.1 Framdriftsplan  
 
Utfordringsnotat      Juni 2019 

Mandat       Juli 2019 

Ideverksted       September 2019 

Situasjonsdel       November 2019 

Behov og mål       November/desember 2019 

Mulighetsstudie og konseptutvikling    Januar/Februar 2020 

Konseptanalyse, kostnader og samfunnsøkonomi  Januar/ Februar 2020 

KVU rapport levert til Vegdirektoratet    April 2020 

Anbefaling og ferdig rapport overlevert til SD  1. Mai 2020 

 

 

6.2 Organisering 
 
Det foreslås å organisere KVU slik: 
 

● Prosjekteier 
– Regionvegsjef 

 
● Styringsgruppe 

– Regionvegsjef (leder) 
– Vegdirektoratet 
– Jernbanedirektoratet 
– Avinor 
– Kystverket 
– Nordland fylkeskommune 
– Fylkesmannen i Nordland 
– Bodø kommune 

 
 

● Prosjektgruppe 
– Prosjektleder fra Statens vegvesen    
– Nordland fylkeskommune 
– Bodø kommune 
– Avinor 
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– Kystverket 
– Jernbanedirektoratet 

 
 

● Arbeidsgrupper 
– Byanalysen 
– Intermodalt knutepunkt, ny havn m/jernbane 
– Smart teknologi i trafikkstyring 
– Adkomst ny Bodø lufthavn 
– Andre arbeidsgrupper etter behov 

 
 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord

Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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