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Hva er kommunedelplan for sykkel i Bodø? 

Kommunedelplan for sykkel 2018-2025 i Bodø inneholder en strategisk plan med 
handlingstiltak for sykkel i Bodø. Planen er en tematisk kommunedelplan som 
inneholder en strategisk plan for kommunens sykkelplanlegging med handlingstiltak 
for de neste fire årene. Planen består av to dokumenter: en planbeskrivelse som 
beskriver målsettinger, strategi og handlingstiltak, og ett dokument som omhandler 
ulike sykkelløsninger og prinsipper for utforming (Sykkelløsninger). 

Kommunedelplan for sykkel er en tematisk plan som er hjemlet i plan- og 
bygningslovens § 11-1 tredje ledd. Planen skal gjelde fra den blir vedtatt i bystyret, 
og skal være en strategisk plan som vil legge overordnede føringer for planlegging i 
kommunen. 

Kommunedelplan for sykkel vil erstatte Strategisk plan for sykkel i Bodø (2007) og 
Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø (2009). Ny sykkelplan vil 
supplere Bypakke Bodøs Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø 
(2012).

Bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er at de gjeldende dokumentene for sykkelplanlegging i 
Bodø, Strategisk plan for sykkel i Bodø (2007) og Handlingsplan for gjennomgående 
sykkelveinett i Bodø (2009) revideres. Det har skjedd mye siden disse ble vedtatt, 
både med tanke på forskning på feltet, holdning til sykling, og det har også skjedd 
endringer i veinettet. 

Planprogram for kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i bystyret 08.09.2016: 

Bodø bystyre fastsetter planprogram for Kommunedelplan for sykkel, sist revidert 
i august 2016. Vedtaket fattes i henhold til kommunens delegasjonsreglement og 
plan- og bygningslovens §11-13.med følgende endringer: 
 
Sykkelstrategiens tidshorisont framskyndes til 2025. Sykkelstrategien skal 
inneholde et mål om minst 25 % sykkelandel i 2025. 
 
Tillegg til Planprogram, kap 3.2 resultatmål pkt 2 b ..... hele året. 

Bystyret vedtok Kommunedelplan for sykkel- del 1: sykkelveinett for sentrum og 
Rønvik 15.06.2017: 

Bodø bystyre vedtar Kommunedelplan for sykkel. Del 1 - Sykkelveinett for 
Rønvik, datert 18.05.2017, med unntak av ny sykkeltrasé gjennom sentrum. 
Sentrumstraseen tas ut av planen og belyses i egen sak der fordeler og ulemper 
ved tilrettelegging for sykkel i Dronningens gate og Kongens gate beskrives. 
Adkomst til målpunkter som nytt rådhus og fylkeshuset, samt en god tilkopling til 
gang- og sykkelvei langs Rv. 80, belyses. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 11-14.

Denne delen av kommunedelplan for sykkel ble fremskyndet på grunn av behov for 
avklaringer i forbindelse med prosjekter som pågår i sentrum og prosjekter i Bypakke 
Bodø. Delplanen for sentrum og Rønvik er lagt inn i denne planen.

Ved en nærmere utredning ble sykkelrute inn mot Bodø sentrum vedtatt i bystyret 
07.12.2017: 
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Bodø bystyre vedtar Dronningens gate som sykkelrute i sentrum. Det forutsettes 
at det blir mulig å tillate sykling mot kjøreretningen i den delen av Dronningens 
gate som er enveiskjørt. Forkjørsregulering av Dronningens gate skal vurderes. 
Det gjøres tiltak for å gjøre koblingen for å bedre situasjonen for syklistene.

I en sak til formannskapet ble ulike fremgangsmåter for anbudsprosess for 
anskaffelse av bysykkelsystem vedtatt. Formannskapet vedtok følgende den 
26.04.2018: 

Formannskapet vedtar at det skal lyses ut en åpen anbudskonkurranse for 
etablering og drift av bysykkelordning i Bodø. Formannskapet forutsetter at det i 
den videre prosessen legges opp til at bysykkelordningen skal være på plass, og i 
drift, våren 2019.

Bystyret vedtok å legge planforslaget til høring og offentlig ettersyn 14.06.2018:

Bodø bystyre vedtar å legge ut til offentlig ettersyn og sende på høring det 
framlagte forslaget til kommunedelplan for sykkel 2018-2025, jf. plan- og 
bygningslovens § 11-14. 
 
Som en del av kommunedelplan for sykkel bes rådmannen igangsette et arbeid 
med å vikepliktsregulere veier som krysser gang- og sykkelvei, etter modell fra 
Tromsø kommune.

Bystyret vedtok denne kommunedelplanen 25.10.2018. Planen er justert i tråd med 
bystyrets vedtak. Dette dokument ble derfor revidert 31.10.2018.

Formål

Hensikten med planen er at Bodø skal bli en sykkelby for alle grupper av 
befolkningen, og at flere skal benytte sykkel som transportmiddel i stedet for 
personbil.
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Hvorfor planlegge for sykling i Bodø?

Store deler av Bodø er flatt, og derfor svært godt egnet for sykling. Sykkelstrategien 
fra 2007 viser at store deler av Bodøs befolkning bor innenfor 30 minutters 
sykkelavstand fra Torget.

Ved å få flere til å bruke sykkel i stedet for bil kan dette gi bedre luftkvalitet i 
byen. Dette i kombinasjon med en mer aktiv livsstil vil være bra for folkehelsa 
til befolkningen, og kan på sikt spare samfunnet for store kostnader knyttet til 
livsstilssykdommer.

En høyere sykkelandel kan gi mindre utslipp, mindre trengsel og mindre støy. 
Sykling sliter mindre på infrastrukturen enn bilkjøring og tar mindre areal. I et 
lengre perspektiv vil satsing på sykkel som transportmiddel gi mindre utgifter til 
oppgradering av infrastruktur.

Sykling i Bodø
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Medvirkning

Det ble avholdt workshop i forbindelse med varsling av oppstart i mai i 2016. Det var 
cirka 30 deltakere. Det ble avholdt ny workshop i forbindelse med høringen av den 
første delen av planen i 2017 (sentrumsdelen).

I planarbeidet har en referansegruppe vært involvert i arbeidet. Denne består av 
representanter fra Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune, Bodøsyklistene og 
flere av avdelingene på teknisk avdeling (Byggesak, Geodata, Plan og utbygging, 
Forvaltning og Drift). Gruppa har blitt involvert gjennom møter og gjennom utveksling 
av informasjon på e-post.

Planen var på høring og offentlig ettersyn fra 30.juni til 1.september i 2018. Alle 
innspill er oppsummert og kommentert i vedlegg. Det kom inn åtte uttalelser til 
planforslaget. Disse er fra LUKS, Bane nor, Bodøsyklistene, Statens vegvesen, T-J 
Aandahl, Naturvernforbundet, Nordland fylkeskommune og avdeling for oppvekst og 
kultur i Bodø kommune. Det ble annonsert åpen Bylab 22.august. Saksbehandlere 
var til stede for å gi informasjon om planforslaget og for å svare på spørsmål. Innspill 
fra denne dagen er også oppsummert og kommentert i vedlegg. 

Uttalelser til planforslaget og innspill fra Bylab oppsummert: 
 – Enklere tiltak slik som skilting bør gjennomføres i en stor skala
 – Planen bør også omhandle holdningsskapende arbeid og kampanjer for å få 

folk til å sykle
 – Trygge sykkelparkeringsplasser under tak, spesielt i sentrum
 – Sykkelrutene bør legges bort fra øvrig trafikk der det er mulig
 – Forslag til flere ruter som skal prioriteres for vinterdrift for syklister
 – Fokus på å se sykling i sammenheng med grønnstruktur i bynære strøk
 – Ruter utenfor byutviklingsområdet
 – Innspill på rutene i sentrumsområdet
 – Viktig å få en bedre vinterdrift for syklister 

I bearbeidingen etter høringen er det gjort følgende endringer som er innarbeidet i 
det endelige planforslaget som legges fram:
• Det er lagt til et punkt om kampanjer og holdningsskapende arbeid under 

hovedgrep og under tiltak. Ansvaret er lagt til avdeling for næring og utvikling i 
Bodø kommune. 

• Sykkelparkering med tak i Bodø sentrum er lagt til under tiltak. 
• Det er lagt til utfyllende informasjon om vikepliktsregulering i kryss for syklister 

i dokumentet «Sykkelløsninger». Denne tilretteleggingen er også lagt til som et 
tiltak i planen. 

Det er ikke gjort endringer i sykkelrutene. 

Lokale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel – på høring
Kommuneplanens samfunnsdel har tre hovedmål. Sykkelplanen er en del av 
arbeidet med å nå disse. Det første målet er Bodø – mennesket i sentrum. Under 
dette målet legges det vekt på innsats for folkehelse for alle aldersgrupper og 
transport: «Alle har rett til å leve i trygge omgivelser. Transport av mennesker 
og gods er viktig for samfunnet, men må utvikles slik at ulemper for mennesker 
begrenses. Derfor vil samarbeid om forebygging av trafikkulykker prioriteres.»
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Samordning mellom fylkesvei, riksvei og  
kommunale veier

Veiene i kommunen har ulike eiere, og det er viktig å koordinere planlegging og 
arbeid med veiene mellom de ulike.  Både Nordland fylkeskommune og Statens 
vegvesen er veieiere, i tillegg til Bodø kommune. Nordland fylkeskommune og 
Statens vegvesen har vært inkludert i arbeidet med planen. I videre arbeid blir det 
svært viktig å koordinere infrastrukturprosjekter for vei. 

Nasjonale og regionale føringer 

Nasjonal transportplan

Utdrag fra NTP 2018-2029:
«Regjeringen har lagt vekt på en balansert måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre 
prioriteringer slik at ressursbruken bidrar i retning av de tre hovedmålene:

• 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 miljøkonsekvenser»

Økt sykkelandel på bekostning av biltransport, vil ha effekt på forurensing – både 
globalt og lokalt. Sykkel bruker kun fornybare drivstoffer og lager langt mindre støv 
og støy enn biltrafikken.

Sykkel er også et arealbesparende transportalternativ i forhold til motoriserte 
kjøretøy. Ved å få flere til å sykle i stedet for å bruke motoriserte transportmidler 
kan man på sikt unngå store kostnader knyttet til kapasitetsøkning på veinettet 

Det andre målet i kommuneplanens samfunnsdel er «Bodø – smart og grønn», og 
innebærer satsing på klimavennlig transport.

Samfunnsplanen har åtte satsingsområder. Sykkelplanen er i fokus i tre av disse 
målene:

 – Satsingsområde 2 – Livsfaser: sykkelplanen har som mål at Bodø skal være 
en sykkelby for alle. 

 – Satsingsområde 3 – Folkehelse og mangfold: økt sykkelandel kan bidra til 
bedre folkehelse. 

 – Satsingsområde 4: Bærekraftig byutvikling: sykkel er et bidrag til å nå mål om 
nullutslipp, og delmål 4.7 og 4.8.

Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018-2021

I handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018-2021 nevnes plan for sykkel som et 
virkemiddel, og det legges vekt på:

 – Trafikksikkerhet rundt skoler
 – Trygg skolevei
 – Sykkelparkering
 – Vedlikehold av gang- og sykkelveier



9

Sykler som står parkert i friluftsområde ved Bodøsjøen.

Mål for kommunedelplan for sykkel i Bodø kommune 

For å synliggjøre målene for kommunedelplanen for sykkel, er det listet opp tre 
hovedkategorier med underkategorier under hver hovedkategori. Kategoriene med 
underkategorier er presentert i tabell nedenfor.

I kapittelet «Dagens situasjon i Bodø» på neste side finnes en mer utfyllende 
beskrivelse av dagens situasjon med måleindikatorer for hvert av målene. 

Kritiske suksessfaktorer for at Bodø skal nå målene

• Forankring av planen
• Sykkel er et tema i alle reguleringsplaner. Forbindelser til omgivelsene. 
• Sykkel som tema skal være sektorovergripende. Det betyr at sykkel som planfaglig tema 

ikke bør være begrensa til kun de som jobber med planlegging. Planen må gjøres kjent for 
alle slik at kommunen og andre myndigheter kan jobbe mot de samme målene. 

• Klare prioriteringer de neste fire årene slik at tiltakene blir gjennomførbare. Dette 
innebærer at noe også må nedprioriteres. 

• Klare mål i de enkelte infrastrukturprosjektene. 
• Det stilles krav til høy og oppdatert faglighet. Planleggingen må baseres på ny kunnskap, 

slik som Oslo kommune gjør med Oslostandarden.

for motorisert trafikk. Dette vil ha positive effekter for miljøet, ettersom arealet kan 
benyttes til andre formål og man kan spare viktige landbruks- og grøntarealer.
Regional transportplan Nordland – handlingsprogram 2018-2021:
I regional transportplan legges det vekt på sykling og gåing, og legger til grunn et 
prioriteringsprinsipp som skal ligge som et grunnlag ved planlegging av infrastruktur: 

1. Gående
2. Syklende
3. Kollektivtrafikk
4. Bil
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Dagens situasjon i Bodø

I dette kapittelet presenteres målene i planen med målindikatorer for alle målene. 
Måltallene er basert på rapporter og undersøkelser. Det er gjennomført en 
holdningsundersøkelse for å kartlegge hvordan folk opplever sykkelveinettet i Bodø. 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har også utarbeidet en rapport om sykling i Bodø. 

Holdningsundersøkelsen Sykkel i Bodø kommune (mai 2017) ble gjennomført som 
telefonintervjuer, og undersøkelsen hadde 1000 respondenter. 

I rapporten fra TØI, På to hjul i Bodø (november 2017), er dataene fra 

Mål for kommunedelplan for sykkel i Bodø kommune

Hovedkategori Underkategorier

1. Flere syklister a) Økt sykkelandel – 25% 
Bodø kommune skal ha en sykkelandel på 25% innen 
2025

b) Bodø skal være en sykkelby for alle
Det skal legges til rette for alle syklister i 
planleggingen. Det er nødvendig med et spesielt fokus 
på barn, unge og eldre. Dette betyr at man må være 
bevisst på at ulike grupper av befolkningen har ulike 
behov under planleggingen. Pendleren og skoleeleven 
har for eksempel ulike behov.

2. Sykkelvegnettet skal være 
fremkommelig og effektivt

a) Bodø skal ha et sammenhengende rutenett for 
sykling.
Med sammenheng menes sammenheng i det 
overordnede sykkelrutenettet på tvers av bydelene. 
Det betyr også at det skal være god sammenheng i 
overgangene mellom ulike ruter

b) God komfort og fremkommelighet for sykling i 
Bodø kommune gjennom hele året.
Sykkelnettet skal være fremkommelig og effektivt 
gjennom hele året. Kravet til effektivitet i syklingen 
må vurderes opp mot hva som oppleves som trygt. 
Mål om effektivitet og trygghet kan i noen tilfeller 
virke motstridende. Det må derfor gjøres faglige 
vurderinger på hvordan man kan nå målene. Sykling 
som både transportmåte og som en del av bylivet skal 
vektlegges.

3. Tryggere å sykle a) Redusere ulykkesrisikoen for syklister i trafikken. 
b) Alle syklister skal føle seg trygge i trafikken. 

Opplevelsen av trygghet må alltid vurderes når 
løsning for sykkel skal utredes. Dette gjelder spesielt 
på skoleveier og på strekninger med moderat til høy 
trafikkmengde. Selv om en løsning statistisk sett er 
trygg, vil den ikke alltid oppleves som trygg
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1. Flere syklister:

A. Økt sykkelandel – 25 % i 2025. 
For å oppnå dette målet må sykkelandelen som ble målt i 2013/2014 tredobles. 

 – Måleindikator: Sykkelandelen i 2013/2014 var 8 %.
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Figuren viser at sykkelandelen i Bodø kommune er på 9 prosent totalt og er høyest i Rønvik, Sentrum og 
Mørkved. Sykkelandelen er lavest i de ytre områdene av kommunen.

Forskjellen mellom figurene er at denne også tar med reiser foretatt i Bodø av personer som ikke er bosatt 
i Bodø. Her kommer det frem at sykkelandelen i Bodø er 8 %.

reisevaneundersøkelsen i 2013/2014 brukt til en nærmere analyse. I tillegg 
utførte TØI en sykkeltelledugnad, med utprøving av bruk av app for å kartlegge 
syklistenes reiseruter. I forbindelse med sykkeltelledugnaden ble det sendt ut en 
spørreundersøkelse med noen spørsmål om hvordan de oppfatter kvaliteten på sin 
by for syklister. I Bodø svarte 315 på denne. Det ble registrert reiser fra 111 app-
brukere. 

Både RVU-uttakene og spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse 
med sykkeltelledugnaden peker i retning av at syklistene i Bodø skiller seg litt fra 
landsgjennomsnittet. Resultatene omtales nedenfor.
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Figuren viser resultat av sykkeltellinger ved riksvei 80 de siste årene. Denne viser at antallet steg 
kraftig i perioden april-oktober i 2016. Dette skyldes innsnevring av riksvei 80 på grunn av veiarbeid ved 
Hunstadmoen og høy kødanning i forbindelse med dette. For å unngå denne køen valgte flere å gå over 
til sykkel. Det kan tenkes at slike hendelser kan medføre endrede reisevaner for noen. 

Andel syklende fordelt på aldersgrupper, nasjonalt (grønt) og i Bodø (oransje). 

B. Målgruppe: Bodø skal være en sykkelby for alle. 
Det betyr at syklistene ikke skal domineres av én gruppe med 
mennesker. Det skal tilrettelegges for syklister i alle aldre.

Måleindikator: 
 – Undersøkelsen viser at kvinner oftere benytter seg av sykkel 

enn menn. 
 – De over 45 år benytter sykkel daglig i noe større grad enn de 

under 45 år. 
 – De over 60 år svarer i større grad enn de tre andre 

aldersgruppene at det er meget bra å sykle i Bodø. 
 – Tall fra Nasjonal RVU (2013/14) viser at det er flere kvinner 

enn menn som sykler i Bodø (51 prosent kvinner og 49 
prosent menn). I landet for øvrig er det motsatt, flere menn 
som sykler enn kvinner (55 prosent menn og 45 prosent 
kvinner).
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På to hjul i Bodø - sykling og mulighet for sykkelbruk i Bodø 

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2017 21
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961

 
Figur 5.2: Registrerte sykkelturer med antall passeringer på utvalgte punkter i sentrum. 

Bildet viser antall passeringer på utvalgte punkter i sentrum. 

2. Enklere å sykle: 

A. Bodø skal ha et sammenhengende hovednett for sykling.
Det skal være sammenheng i sykkelveinettet slik at det blir god flyt i syklingen. Det 
skal være mulig å velge de sykkelrutene som er mest mulig direkte.  

Måleindikator: 
 – 46 % opplever at det er ganske bra (33 %) eller meget bra (13 %) å sykle i 

Bodø. 
 – 14 % oppgir at de synes det er dårlig å sykle i Bodø. Det er ingen vesentlige 

forskjeller mellom kvinner og menn. 

Ser vi nærmere på syklingen i sentrum (og Rønvik) ser vi at sykkelbruken fordeler 
seg relativt jevnt mellom sentrumsgatene, som går øst vest, mens den er langt mer 
konsentrert om et fåtall traséer inn mot byen østfra.

B. God komfort og framkommelighet for sykling i Bodø hele året. 
Det legges stor vekt på at fremkommeligheten for sykling på vinteren skal bli bedre. 

Måleindikator: 
 – Signifikant flere opplever at tilretteleggingen for sykling på vinteren er dårlig 

(39 %). 
 – 15 % opplever at den er ganske bra eller meget bra.

I Bodø er sykkelandelen svært høy om sommeren, men betydelig lavere om vinteren 
(RVU 2013/2014).

Vinter Vår Sommer Høst
Sykkelandel 4 11 13 11
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3. Tryggere å sykle: 

A. Redusere ulykkesrisikoen for syklister i trafikken.
Andelen syklister som blir skadd eller drept i trafikken skal reduseres. Det er et mål 
at ingen syklister blir hardt skadd eller drept i trafikken. 

Måleindikator: 
 – sammenligne tall fra registrerte ulykker

B. Flere syklister føler seg trygge i trafikken 
Det skal oppleves trygt for alle syklister å ferdes i trafikken. Skoleveier er tatt med 
i sykkelveinettet, siden det er viktig å ta hensyn til de yngre trafikantgruppene i 
planleggingen. 

Måleindikator: 
 – 50 % opplever at det er ganske trygt (37 %) eller meget trygt (13 %) å bruke 

sykkel som transportmiddel i Bodø. 
 – 70 % svarer at trygg infrastruktur for syklister har ganske eller stor betydning 

for å velge sykkel som transportmiddel. 
 – Kvinner og de over 60 år svarer i noe større grad at det har meget stor 

betydning. 
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Virkemidler for å nå målene

I kapittel «Mål for kommunedelplan for sykkel i Bodø kommune» og kapittel «Dagens 
situasjon i Bodø», er målene for kommunedelplanen listet opp, samt en utfyllende 
beskrivelse av dagens situasjon i Bodø. Beskrivelsene er basert på undersøkelser 
som er gjort og tall fra siste reisevaneundersøkelse (RVU).

På bakgrunn av disse kapitlene, er det listet opp hovedgrep med en beskrivelse for å 
nå målene. Disse beskrives i tabellen nedenfor, og hvert punkt (1-6) omtales videre i 
kapittelet.

Hovedgrep

1. Gode fysiske anlegg 
Sykkelløsninger og prinsipper for valg av utforming (vedlegg) 
Etablere system for bysykler
Se bysykkelsystem i sammenheng med sykkelparkering i offentlige byrom. 
Skilting og merking

2. Sammenhengende sykkelveinett med fokus på viktige målpunkter og 
skoleveier.
Kart over langsiktig sykkelrutenett i byutviklingsområdet
Fire sykkelruter prioriteres de neste fire årene. 

3. Sikre godt vedlikehold og rasjonell drift av sykkelveinettet. 
Prioritere ruter for vinterdrift
Opprette tverrfaglig gruppe for drift og vedlikehold

4. Samarbeid og kommunikasjon 
Samarbeid på tvers av sektorer og med andre offentlige aktører om 
utbygging og vedlikehold av infrastruktur. 
Ta i bruk workshops og bylab i forbindelse med planlegging av infrastruktur 
for sykkel.

5. Kompakt byutvikling og sykkelvennlig arealbruk
Ny by ny flyplass
Fokus på senterområder

6. Kampanjer
Motiverende og holdningsskapende arbeid for sykling. Dette kan være 
kommunikasjonsarbeid og kampanjer. Kommunal støtteordning for kjøp av 
el-sykkel. Omfanget av ordningen vurderes i forbindelse med budsjett og 
økonomiplan for 2019.
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1. Gode fysiske anlegg 

Valg av sykkelløsning må gjøres etter en helhetlig vurdering av de konkrete 
forholdene i hvert enkelt prosjekt, på det tidspunkt prosjektet skal gjennomføres. 
Tilrettelegging for sykkel er et felt som er under stadig utvikling, og dette må tas 
hensyn til i prosjekteringen. Det er utarbeidet et eget notat som omhandler utforming 
av sykkelanleggene og prinsipper for valg av løsning. Se vedlegg Sykkelløsninger. I 
dette dokumentet beskrives ulike løsninger med minimumsbredder for sykkelanlegg, 
og det beskrives flere elementer som må tas hensyn til ved valg av sykkelanlegg. 

Illustrasjonen viser sykkelvei med fortau som er adskilt fra øvrig trafikk.

Vurderingen skal ta utgangspunkt i den aktuelle gatas funksjon. Viktige momenter 
er hvor i byen gaten er, hva som finnes av tilbud langs gaten og hvilken bruk som 
er dominerende. Trafikkmengde og hastighet har betydning for krav til forskjellige 
løsninger i henhold til Statens vegvesens sykkelhåndbok. Det må også vurderes 
forholdet til parkering, kollektivtransport og eventuell varelevering. Tiltak skal 
holde høy kvalitet på strekninger utpekt i hovedveinett for sykkel. Det skal både 
tilrettelegges for eksisterende syklister, og oppfordre til nye. Dette krever trygge 
forhold, høy standard og klare henvisninger for alle trafikantgrupper. For å unngå 
konflikter og farlige situasjoner, må det være et fokus på visuelle avklaringer 
på rettigheter og plikter i veibanen. Syklisten må være en forventet del av 
trafikksystemet

Etablere system for bysykler
Det skal etableres system for bysykler i Bodø. Formannskapet vedtok at det 
systemet skal være i drift våren 2019.

Systemets funksjon må avklares før det legges ut et anbud om bysykler. Punkter 
som må følges opp i prosessen er: 
• Bysykkelordningens funksjon. 
• Målgrupper: Turister, lokale, pendlere, studenter 
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Mulige traséer (i blått) for å tillate sykling mot enveiskjøring

• Plassering av stativ 
• Kobling til kollektivtrafikk 
• Elsykkel eller ikke 
• Stativ eller ikke
Bysykler må sees i sammenheng med sykkelparkering i offentlige byrom, siden det 
bør avklares om bysyklenes eventuelle stativer bør kunne brukes av alle syklister. 
Det vil være en fordel om stativene ikke bindes opp til kun ett system. 

Skilting og merking
Skilting av enveiskjørte gater og snarveier skal være et fortløpende arbeid med hele 
byutviklingsområdet som nedslagsfelt. Det er et stort potensiale for å gjøre enkle 
tiltak slik som å skilte tillatt for syklister å sykle mot kjøreretning i enveisregulerte 
gater i Bodø sentrum. For å tillate dette må det ofte gjøres andre tiltak, slik som at 
det merkes opp et sykkelfelt hvor syklistene kan sykle mot kjøreretning.
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2. Sammenhengende sykkelveinett

Planen viser et sammenhengende sykkelveinett, og dette er viktig for å 
sikre langsiktig sammenhengende sykkelruter. I utbyggingsprosjekter eller i 
reguleringsplaner som berører en sykkelrute skal tilrettelegging for sykkel løftes opp. 
Det er likevel slik at infrastrukturen i nye arealplaner bør planlegges med tanke på 
syklister, uavhengig av om strekningen er en del av sykkelveinettet.

Det er utarbeidet kart over sykkelrutenettet innenfor byutviklingsområdet. I øvrige 
områder gjelder de samme prinsipper for planlegging for sykkel. I distriktene er 
tilretteleggingen for sykkel mindre kompleks, og det er færre målpunkter. Selv om 
sykkelrutenettet utenfor byutviklingsområdet ikke er med i kartet, så er det viktig å 
planlegge for gående og syklende også i disse områdene. 

Sykkelrutene er valgt ut fra følgende premisser: 
 – Så direkte som mulig mellom sentrum, bydeler og viktige målpunkter
 – Viktige målpunkter er utdanningsinstitusjoner, idrettsområder, handelsområder 

og store arbeidsplasser. 
 – Sammenheng med fremtidig ny bydel 
 – Sykkelrutene er sett noe i sammenheng med skoleveier og busstraséer. Disse 

traséene er prioritert for brøyting, og for å avvikle en effektiv og rasjonell 
vinterdrift, samt for å kunne tilby syklistene sykkelruter hele året, har dette ved 
enkelte rutevalg hatt betydning.

Kartet viser sykkelrutenettet i byutviklingsområdet. Sykkelruter under arbeid er Nordstrandveien som er under regulering, 
Sjøgata med vedtatt reguleringsplan og sykkelvei langs RV80 som er under bygging. Disse er ikke avmerket i kartet.

Prioritert sykkelrute de neste fire årene Sykkelrute
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Kartet viser sykkelrutenettet for Tverlandet tettsted. Se vedlegg. 

Sykkelveinett med fire prioriterte ruter ble vedtatt av bystyret i 2017. 

I første del av planen ble det vedtatt fire ruter som skal prioriteres de neste fire 
årene. Det er ikke tatt inn ytterligere sykkelruter som skal prioriteres. Dette er gjort 
for å holde fokus på disse fire rutene, og for at det skal være mulig å gjennomføre 
tiltak på disse. I tillegg er det i gang et større planarbeid med fokus på sykkel for 
Sjøgata i Bodø sentrum som ikke er en del av disse rutene, men som vil kreve store 
ressurser. I tillegg løftes vinterdrift frem som et større tema i planen, og det retter 
fokus på dagens vedlikehold og drift. Tilrettelegging for sykkel handler ikke kun om 
nye anleggstiltak, men om å gjøre dagens situasjon for sykling bedre ved å satse på 
godt vedlikehold.

Prioriterte ruter Sykkelveinett

Sykkelrute
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Status på de fire rutene: 
 – Dronningens gate:  

nødvendig med forprosjekt. Mulighet for strakstiltak. Større tiltak og 
planlegging er nødvendig ved Snippen/Parkveien. Dette koordineres med 
Statens vegvesen som er i gang med planlegging for rundkjøringen ved 
Snippen.

 – Hålogalandsgata:  
forprosjekt skal igangsettes. Trafikkanalyse gjennomført. Større planoppgave. 
Det jobbes med å gå i gang med et prosjekt som kan gjennomføres på kortere 
sikt og som kan gjøre forholdene bedre for syklister. Midlertidige prosjekter 
for utprøving har blitt mer vanlig blant annet i Trondheim kommune. Målet 
er å gjennomføre et prosjekt med strakstiltak på strekningen, og en større 
ombygging på lang sikt. 

 – Torvgata:  
planlegging pågår. Bodø kommune, Bypakken

 – Reinslettveien:  
ingen planlegging igangsatt. Tiltak for vinterdrift blir viktig for 
fremkommeligheten.

Ruter som det var usikkerhet om i planforslaget som var på høring: 

Navn på vei eller sted Kommentar

1 Fortsettelse på Sørstrupen, parallelt med Sneveien. 
Alternativ rute er stiplet.

En ny rute i fortsettelsen av 
Sørstrupen bør vurderes 
ettersom dette vil gi en mer 
direkte forbindelse videre mot 
sentrum. Denne ruta gir mindre 
høydeforskjell enn det som er i 
dagens trasé der syklistene må 
opp i Sneveien.
 
En ny sykkelrute vil kreve 
reguleringsplan, samt 
ekspropriasjon eller salg på 
grunn av eiendomsforhold. 

2 Rute forbi universitetet
Kudalsveien forbi Nord universitet

Strekningen i Kudalsveien er 
kollektivtrasé.
Alternativ rute (i blått) er 
Mørkvedtråkket. Kudalsveien 
er mer naturlig å komme inn på 
for befolkning nord for denne, 
og for de som ikke velger å 
sykle helt ned til Mørkvedveien. 
Ruta gir en direkte forbindelse 
til Osphaugveien, og videre mot 
Sørstrupen. 

Kudalsveien er også valgt 
fordi en parallell trasé til 
Mørkvedveien bør være lengst 
unna denne.
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Navn på vei eller sted Kommentar

3 Fogdveien- delstrekning. Markert i blått Er tatt inn for å sikre en 
forbindelse ned mot Riksvei 80. 

Usikkerhet angående hvor ruta 
bør starte. 

4 Strekning langs Hunstadringen ved Sørstrupen. I 
kryss mellom Sørstrupen, Limyra og Hestdalen må 
syklister stoppe opp og svinge, og må fortsette ut på 
Hunstadringen

Sykkelruta foreslås lagt til 
Hunstadringen fordi det 
stilles spørsmål til kost- og 
nytteverdien ved å legge 
sykkelrute i parallell trasé. Dette 
vil kreve en større tilrettelegging 
av Limyra-traséen. Limyra er 
en del av skiløypenettet på 
vinteren, og her kjøres det av og 
til opp skiløype. 

Hunstadringen er skolevei og 
kollektivtrasé og prioriteres 
for brøyting. En parallell trasé 
til denne vil medføre økte 
driftskostnader. 

I dag sykler syklistene på denne 
strekningen i vei eller på fortau i 
Hunstadringen. På sommerstid 
er det enkelte som velger 
Limyra.

Alle rutene er tatt med i det endelige planforslaget. Siden ingen av disse rutene er 
blant de fire prioriterte de neste årene, er det ønskelig å holde mulighetene åpne 
når det blir aktuelt å planlegge på de enkelte strekningene. Da bør alternativene 
vurderes opp mot hverandre. Ingen ruter er endret på etter høring av planforslaget.
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3. Sikre godt vedlikehold og rasjonell drift av 
sykkelveinettet 

Et godt vedlikehold av sykkelveinettet skal gjøre det lettere å sykle året rundt. God 
drift vil øke nytteverdien av eldre og nye anlegg. Ved å prioritere utvalgte ruter for 
vinterdrift, skal det være forutsigbart for syklistene hvor de kan forvente at veien 
er brøytet. Planen inneholder derfor utvalgte sykkelruter som skal prioriteres for 
vinterdrift.

En økt satsing på vinterdrift vil gi bedre fremkommelighet for syklister. For å øke 
andelen som sykler til 25 % i 2025 vil det være nødvendig å få flere til å sykle hele 
året, og da er det nødvendig med en økt prioritering av brøyting av sykkelrutene. En 
bedre kvalitet på vinterdriften vil øke trafikksikkerheten, og vil ha spesielt mye å si for 
den opplevde tryggheten. Hvis innbyggere får informasjon om hvilke sykkelruter som 
prioriteres for en høy kvalitet, vil det være enklere å velge sykkel. Da vil syklisten 
kunne tåle en kortere strekning fra hjemmet med en lavere standard, og ned til en 
sykkelrute der man vet at det er brøytet.

De to foregående vintrene er det forsøkt å tilrettelegge bedre for innbyggerne som 
ønsker å velge sykkel som fremkomstmiddel, også på vinterstid. Det har blitt definert 
to traseer fra øst og inn mot Bodø sentrum. Henholdsvis på nord- og sørsiden av 
riksvei 80. Målsetningen har vært at disse traseene skal være ferdig brøytet til 
klokken 06.00 på hverdagene. Etterhvert er fokuset på tilrettelegging for syklister på 
vinteren økende. Dette gjelder ikke bare brøyting, men også strøing og høvling.

Dagens prioriterte sykkelruter er ruter som går fra Mørkved bydel i øst og inn 
til Bodø sentrum, og disse videreføres. I tillegg til dette skal utvalgte ruter i 
sentrumsområdene prioriteres i tillegg til de eksisterende (se vedlegg). For å sikre en 
høyere standard enn det som er i Bodø i dag foreslås det strakstiltak for å legge til 
rette for at det skal være mulig å avvikle god vinterdrift på utvalgte ruter.

Gang- og sykkelveier som er del av et skoleveinett prioriteres for brøyting i dag. 
Det gjør også kollektivtraséer. Det er derfor hensiktsmessig om noen av rutene for 
sykkel, skoleruter og buss overlapper for å sikre en effektiv drift av nettet.

Prioritering av vinterdrift for syklister – nye ruter

Kart nedenfor med røde linjer viser forslag til prioritering av nye sykkeltraseer i 
sentrum og Rønvik. Forslaget til utvidelsen av prioriteringen vil ha tekniske og 
økonomiske konsekvenser i form av behov for økt bemanning og en ny maskin 
med tilhørende utstyr. Etablering av tre bommer og oppgradering av gangveien 
forbi Symra er også nødvendig. Forslaget vil også få en betydning for parkeringen i 
Dronningens gate og Reinslettveien i form av forbud mot vinterparkering. Det er et 
mål å få gjennomført tiltakene slik at vinterdriften kan iverksettes kommende sesong 
(2018/2019). 
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Røde linjer viser forslag til nye prioriterte sykkelruter for vinterdrift. Statens vegvesen har ansvar for driften 
av fylkesveier,bl.a. RV 80 og siste del av Jernbaneveien inn mot Sjøgata. Disse traséer er derfor ikke 
tegnet inn, siden Bodø kommune ikke har ansvar for driften av disse.  

Evaluering

Kvalitetshevingen av vinterdriften skal evalueres i løpet av 2020. Det skal vurderes en utvidelse av de 
prioriterte rutene for vinterdrift, og spesielt vurderes valg av trasé mellom Olav Vs gate og sentrum/
Torvgata.
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Tiltakskart: De blå sirklene viser plassering av nye bommer. Grønt rektangel viser området ved Symra 
som må oppgraderes med utbedring av sti for å muliggjøre brøyting. Bommene skal være enkle å passere 
for syklister, og vil være åpne for brøytemannskapet. 

De blå linjene viser strekninger som må skiltes med parkering forbudt på vinterstid for å kunne avvikle 
vinterdrift med høy kvalitet.

Det er behov for at to personer låses til drift av sykkelveier i sentrum. Disse to 
skal gå på en skiftordning som sikrer god fremkommelighet på morgenen og på 
ettermiddagen. Tabell under investerings- og driftskostnader viser de omtrentlige 
kostnadene for gjennomføring av satsingen.
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 Kvalitetsbeskrivelse for vinterdrift
 – Maksimum snølag: 2 cm 
 – Tidspunkt for brøyting morgen på hverdager: brøyting er ferdig til kl 06.00
 – Tidspunkt for brøyting kveld på hverdager: brøyting pågår frem til kl 17-18
 – Sykkelveier saltes ikke

Hva skal til: 
 – Maskin med utstyr: behov for én ny maskin 
 – Ansatte: behov for to nye ansatte.  
 – Areal: Det må være mulig til å komme frem med maskiner på sykkelrutene. 

Dette krever at det må skiltes parkering forbudt på vinteren på de prioriterte 
rutene. 

 – Oppsetting av bommer for at brøytemannskap skal komme til. 
 – Strekningsvise utbedringer av vei/sti for å muliggjøre brøyting. 
 – Samhandling: oppfølging og samarbeid

Investerings- og driftskostnader 

Aktivitet Investeringskostnad(er) Årlig driftskostnad(er)
Mannskap 1 200 000
Maskiner og utstyr 430 000
Drift maskin og utstyr 60 000
Vinterparkeringstilbud 10 000
Sperring 240 000 9 000
Oppgradering ved Symra 1 000 000
Reasfaltering i traseene 1 000 000
Uforutsett 240 000 170 000
Avgift 650 000 470 000
Sum 3 200 000 2 350 000

Det foreslås også at det settes av midler til reasfaltering i sykkeltraséene som er prioritert for vinterdrift.

4. Samarbeid og kommunikasjon

Det skal legges opp til aktiv involvering av befolkningen og ulike interessegrupper 
i prosjekter som omhandler tilrettelegging for sykkel. Medvirkningen skal skje på 
et tidlig tidspunkt. Dette er noe Bodø kommune allerede jobber for, og et godt 
eksempel er medvirkningsprosessen i forbindelse med forprosjekt for Sjøgata 
hvor sykling i en høyt trafikkert sentrumsgate har vært et viktig tema. Det ble 
gjennomført flere workshoper hvor det ble invitert bredt ut. Det ble utarbeidet ulike 
utformingsalternativer for Sjøgata, og til slutt utarbeidet et planforslag på grunnlag av 
et omfattende forarbeid. Gode faglige og helhetlige vurderinger, en klar målsetting og 
bred medvirkning må ligge til grunn i et hvert prosjekt.

Referansegruppe for sykkel videreføres og vil være viktig i dialogen videre mellom 
de ulike sektorene, og for å koordinere infrastrukturplanleggingen i kommunen.  
Det ligger et stort potensial for å bedre utviklingen av sykkelveinettet ved å styrke 
samarbeid på tvers av sektorer. For å styrke fokus på vedlikehold og drift skal det 
opprettes en tverrfaglig gruppe i kommunen som jobber med oppfølging av drift av 
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sykkelrutenettet. Gruppa skal blant annet jobbe for faglig utvikling, utvikling av den 
generelle driften, oppfølging av den økte satsingen på vinterdrift av sykkelruter og for 
kommunikasjon med befolkningen. Ved behov for innspill fra andre interessegrupper 
kan gruppa invitere disse. 

5. Kompakt byutvikling og sykkelvennlig arealbruk

I planen er det et stort fokus på infrastruktur for sykling i kommunens senterområder. 
Det er innenfor de korte avstandene at potensialet er høyest for å få folk til å benytte 
sykkel fremfor bil. 

Planlegging for korte avstander er viktig for å øke sykkelandelen. Avstand til jobb/
skole er en faktor som har svært mye å si for om man velger å sykle. Kompakt 
byutvikling er derfor et svært viktig tiltak i denne sammenheng. Bodø kommune har 
lenge hatt en strategi om at all byutvikling skal skje innenfor byutviklingsområdet, og 
at det skal bygges kompakt i Bodø sentrum. Samtidig skal utbyggingen i kommunen 
konsentreres ytterligere til sentrumsområdene etter at flyplassen er flyttet. Dette gir 
svært gode muligheter for en høy sykkelandel i fremtiden.

6. Kampanjer

Det er ønskelig at det jobbes med holdningsskapende arbeid og med 
kommunikasjon for å få flere til å sykle. Dette for å fremheve sykkelplanen, men 
også for å oppmuntre til sykling. Arbeidet kan inneholde: 

 – Vintersykling
 – Fokus på atferd i trafikken og regler
 – Synliggjøring i det offentlige rom, ved for eksempel pop-up 
 – Folkehelse
 – Arbeid med skoler og barnehager
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Tiltak Oppfølging og ansvar
Forprosjekt og detaljprosjektering. Dronningens 
gate. Muligheter for strakstiltak. 

 – Midler til forprosjekt gjennom prosjektet «Byen 
og havna»

Byplan i samråd med Plan og utbygging

Forprosjekt Hålogalandsgata.
 – Trafikkanalyse gjennomført
 – Forprosjekt skal startes opp

Byplan

Torvgata som sykkelrute
 – Planarbeid i startfase

Bypakke, Bodø kommune

Reinslettveien 
Viktige tiltak blir å prioritere ruta for vinterdrift.

Bypakke, Bodø kommune.

Skilting mot enveiskjøring i Bodø sentrum 
Vikepliktsregulere veier som krysser gang- og 
sykkelvei, etter modell fra Tromsø kommune.

Plan og utbygging, Byplan

Prioriterte ruter for vinterdrift. 
Punktvise utbedringer, som beskrevet i 
tiltakskart. 

Drift og Byplan

Drift av sykkelrutene følges opp. 
Det opprettes en tverrfaglig gruppe med 
månedlige møter.  
Fagmøter, utvikling, oppfølging og 
kommunikasjon.

Drift og Byplan
Følgende avdelinger inviteres inn i gruppa: 
Oppvekst og kultur, Plan og utbygging, Drift og 
Byplan.

Utvikling av bysykkelsystem Byplan
Sykkelparkering i offentlige byrom. Det skal 
etableres sykkelparkering under tak i sentrum. 
Det skal være høy standard på sykkelparkering 
ellers i sentrum. Like løsninger i det offentlige 
rom bør tilstrebes.
Må koordineres med bysykkelsystem

Byplan og Plan og utbygging.
Koordineres med andre planer

Referansegruppe for sykkel videreføres Byplan
Kampanjer og holdningsskapende arbeid Næring og utvikling

Oversikt over tiltak og ansvar
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Ruter Tidsperspektiv for 
planlegging og 
gjennomføring

Status på finansiering Ansvar

Hålogalandsgata 2018-2024 I Bypakken: 25 mill Byplan
Dronningens gate 2019-2023 400 000 til forprosjekt. Byplan
Torvgata 2018-2021 Reguleringsplan under 

arbeid på deler av 
strekning.
Kun midler til fortau.

Plan og utbygging
Byplan

Reinslettveien 2020-2024 Kun midler til fortau. Plan og utbygging
Byplan

Tiltak
Vinterdrift
Maskiner og ansatte
Vei gjennom Symra
Bommer
Skilting

2019-2025 Ingen midler. Drift
Plan og utbygging

Skilting av enveiskjørte 
gater og snarveier skal 
være et fortløpende 
arbeid med hele 
byutviklingsområdet 
som nedslagsfelt

2018-2025 Ingen midler Forvaltning

Vikepliktsregulere 5 
kryss for syklister etter 
Tromsømodellen

2020-2025 Ingen midler. Byplan

Sykkelparkering med 
tak og servicestasjon i 
Bodø sentrum

2019-2021 Midler til gjennomføring i 
Bypakken. 

Byplan og Plan og 
utbygging

Kampanjer og 
holdningsskapende 
arbeid

2019-2025 Næring og utvikling 
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