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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Rambøll AS er engasjert av Nordland Fylkeskommune for å utarbeide en trafikkanalyse for 

planforslaget om etablering av nytt bussdepot og noen av Bodø kommune sine funksjoner på 

Nepåkeren i Bodø. Trafikkanalysen beskriver den trafikale situasjonen rundt planområdet i dag og 

de trafikale konsekvensene av utbyggingen. 

1.2 Planavgrensning og planforslag 

Nepåkeren har et areal på ca. 44 000m2. Planområdet omfatter i tillegg noe omliggende areal på 

sørsiden av Nordland fylkeskommune (Nfk) sin tomt. Formålet med planen er å anlegge et 

bussdepot for Nfk. I tillegg er det aktuelt at Bodø kommune eller en annen offentlig eller privat 

tjenesteyter etablerer seg på planområdets sørlige del. Figur 1 viser en skisse av planlagt 

bussdepot med adkomst. Antall busser er vist som en illustrasjon av hvordan oppstillingssporene 

kan utnyttes. Figur 2 viser vegtegning av adkomst fra eksisterende vegsystem i nordvest.  

Figur 1 – Skisse av planområdet med adkomst fra lokalt vegsystem. Antall busser er kun en illustrasjon.   
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Figur 2 - Vegtegning av adkomst til Nepåkeren  

Området av Nepåkeren som skal benyttes som bussdepot er den nordlige delen. Her er det 

planlagt bussoppstillingsplasser tilsvarende 72 normalvogner (L=12,4m) eller 72 boggivogner 

(L=15m). Ved oppstilling av noen leddvogner blir antallet litt lavere. I tillegg skal det være 

verksted, vask og administrasjonsbygning. I tillegg er det arealer for parkering av privatbiler for 

sjåfører.  

 

Det er planlagt å bruke eksisterende vegsystem som adkomst til planområdet. Som vist i Figur 1 

er denne fra nordvest. De siste 110m av denne vegen er litt smal for toveis busstrafikk og er 

planlagt breddeutvidet noe. Det samme gjelder innkjøringsområdet til bussdepotet og krysset 

mellom Børsingveien og veien til Bodin Leir. 

 

Vegnettet rundt Nepåkeren endres ikke. Børsingveien oppgraderes fra innkjøringen i nordvest.  
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2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Område 

Planområdet ligger på Nepåkeren, en del av Rønvikjordene som ligger øst for Bodø sentrum. I sør 

avgrenses planområdet av gamle Rv 80 i nord går den nye traseen til Rv80. Øst for Nepåkeren 

ligger det et eldre boligområde i Børsingveien og det nyere boligområdet Bjørkåsen. Bodin leir er 

lokalisert nordøst for planområdet. 

 

På sørsiden av gamle Rv 80 ligger Bodin kirkegård, nordvest for denne ligger industriområdet 

Stormyr og litt lenger vest ligger Bodø lufthavn. Figur 3 viser plasseringen til planområdet i 

forhold til resten av Bodø. 

 

Figur 3 - Plasseringen til planområdet i forhold til omgivelsene. Planområdet er markert med rød sirkel. 

(Bakgrunnskart: kart.finn.no) 

2.2  Planområdet i dag 

Nepåkeren har den siste tiden vært brukt som midlertidig anleggsområde for Statens vegvesen 

under byggingen av nye Rv 80. Tidligere har det vært brukt til jordbruk. 

2.3 Vegnett 

Adkomsten til planområdet er i dag via Børsingveien. Børsingveien går videre ut på nye Rv 80 sin 

østgående påkjøring og vestover til den sørligste rundkjøringen i Thallekrysset. Fra rundkjøringen 

går gamle Rv 80 østover syd for planområdet. Dette er eller har vært en trefelts vei, hvor den 

midterste kjørebanen kan endre kjøreretning. Sørover fra rundkjøringen går Olav V gate mot 

Bodø lufthavn og vestover går Bodøveien til den nordlige rundkjøringen i Thallekrysset. Fra denne 

rundkjøringen går Rv 80 vestover og nye Rv 80 østover. 

2.4 Trafikkmengder 

Trafikktall som er tilgjengelig for området i nærheten av Nepåkeren er noe begrenset.  

Fra data som er hentet fra trafikkdata.no er ca. årsdøgntrafikk (ÅDT) for nye og gamle Rv 80 

beregnet. Beregnet ÅDT for gamle Rv 80 er ca. 10500 kjøretøy og beregnet ÅDT for nye Rv 80 er 

mellom 17000 – 17500 kjøretøy. Trafikkmengdene som er brukt i beregningene er registrert av 1. 
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nivås tellepunkt plassert i tunnelløpene på nye Rv 80, i juni, juli og august 2019 og like øst for 

Thallekrysset på gamle Rv 80. 

 

For Børsingveien er det ingen trafikktall tilgjengelig og det er heller ingen tellepunkter lokalisert 

på veien. Trafikkgenereringen for Børsingveien er beregnet i kap. 3.4 ut fra erfaringstall, slik at 

dette gir en indikasjon på hva ÅDT er. Beregnet ÅDT uten nye boliger som er planlagt bygd er ca. 

450 bilturer per døgn. Dette er et tall som er noe usikkert, siden det ligger mange av forsvarets 

utleieboliger i Børsingveien, og belegget og trafikkgenereringen for disse er usikker 

2.5 Trafikksikkerhet 

De siste 15 årene (fra 01.01.2004) har det skjedd 15 trafikkulykker mellom Thallekrysset og 

avkjøringen mot Bjørkåsen, Grønnåsen og Alstad på gamle Rv 80. Utenom dette har det ikke 

skjedd noen ulykker i tilknytning til planområdet. De ulykkene som ligger nærmest planområdet 

er vist med grønne og rød sirkler i figur 4 og beskrevet i tabell 1.   

 

 

Figur 4 - Plassering av de nærmeste trafikkulykkene til planområdet. Planområdet er markert med rosa stiplet 

linje. (Kilde: vegkart.no, bakgrunnskart: kart.finn.no)  

 

Tabell 1 - Beskrivelse av trafikkulykker i nærheten av planområdet. (Kilde: vegkart.no) 

Ulykke Dato Ulykkestype Beskrivelse Alvorlighetsgrad 

1 2006-11-15 Fotgjengerulykke 
Fotgjenger krysset 
kjørebanen forøvrig 

Lettere skadd 

2 2010-11-29 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd 

3 2010-02-23 Bilulykke 
Enslig kjøretøy kjørte utenfor 
på høyre side i venstrekurve 

Lettere skadd 

4 2006-01-24 Bilulykke 
Enslig kjøretøy kjørte utenfor 

på venstre side i 

venstrekurve 

Lettere skadd 

5 2016-12-12 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd 

6 2008-06-08 Bilulykke Møting på rett vegstrekning Drept 
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2.6 Kollektivtilbud 

Nærmeste holdeplass til planområdet er bussholdeplassen Skeid, som ligger like sør for 

planområdet. Holdeplassen betjenes av bybusslinje 1, Bodø lufthavn – Sentrum – Bjørndalslia. 

Holdeplassen betjenes med en frekvens på 15 min gjennom dagen, med unntak av tidlig morgen 

og sen kveld hvor frekvensen er 30 min. I tillegg, ca 500 meter unna, ligger holdeplassen Bodøelv 

i Thallekrysset. Denne bussholdeplassen betjenes av linje 4, i tillegg til linje 2.  

2.7 Forhold for gående og syklende 

Figur 5 viser sykkelrutene vedtatt av Bodø kommune i området rundt planområdet. Disse går i 

dag via gang- og sykkelveien østover og vestover på sydsiden av gamle Rv 80, med tilgang til 

planområdet via en undergang under gamle Rv 80. I Børsingveien og videre via Prestmarkveien. I 

Prestmarkveien som går gjennom boligområdet øst for planområdet er det også anlagt fortau.  

 

 

Figur 5 - Sykkelruter i området rundt Nepåkeren, markert med sort linje. Planområdet er markert med rosa 

stiplet linje. (Kilde: Bodø kommune, bakgrunnskart: kart.finn.no) 
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3. TRAFIKKGENERERING 

For å vurdere de trafikale konsekvensene av planforslaget brukes erfaringstall for hvor mye 

trafikk som genereres av den planlagte utbyggingen, sammenlignet med gjeldende aktiviteter 

innenfor planområdet. 

 

En eiendoms trafikkgenerering er en funksjon av typen aktivitet og eiendommens størrelse (kvm 

eller annen entydig enhet for eksempel antall boenheter eller parkeringsplasser). Statens 

vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for turgenerering. 

Erfaringstallene suppleres med eget skjønn og kunnskap opparbeidet fra mange års erfaring med 

tilsvarende vurderinger.  

3.1 Trafikk fra planområdet i dag 

Trafikkgenereringen fra planområdet i dag er null bilturer per døgn. Dette er fordi det ikke er noe 

aktivitet der per dags dato. Nepåkeren har blitt brukt som midlertidig anleggsområde for Statens 

vegvesen under byggingen av Nye Rv 80, men siden denne åpnet i april 2019, er anleggsområdet 

i dag ikke lenger i bruk. Tidligere var det jordbruksareal, noe som genererte minimalt med trafikk. 

 

Trafikken fra Bodin leir vil være den samme i dag som den er oppgitt i kap. 3.5, og trafikken i 

Børsingveien er lik trafikken beregnet i kap. 3.4, minus trafikken fra de 80 planlagte boligene. 

Dette anslås å være ca. 200 bilturer per døgn til og fra Bodin leir og 445 bilturer i Børsingveien til 

og fra boligene. Disse tallene er usikre, siden det er knyttet en del usikkerhet til forsvarets 

aktivitet, både fra Bodin leir og med tanke på belegg og antall bilturer utleieboligene til Forsvaret 

genererer. 

3.2 Nepåkeren bussdepot  

Det er planlagt å anlegge bussdepot på Nepåkeren. Området vil bestå av oppstillingsplasser for 

buss, vaskehall, verksted og administrasjonsbygg. Trafikken fra området er beregnet i tabell 2. 

Beregningene er gjort med bakgrunn i følgende antagelser: 

 

- Det vil være 6 ansatte i administrasjonen og 6 ansatte i vaskehallen. Det antas at hver 

ansatt kjører til og fra jobb, noe som tilsvarer 2 bilturer per døgn. 

- I beregningene er det tatt utgangspunkt i at det er 60 busser i bruk. 

- Antar at 70% bussene kjører gjennom hele døgnet. Disse bussene antas å kjøre fra 

bussdepotet om morgenen, for så å kjøre tilbake til depotet tidlig på kvelden eller etter 

siste skift. Dette tilsvarer 2 bilturer per døgn. 

- Antar at 30% av bussene kjører i rushtid og diverse andre skift som tilsvarer halve 

døgnet. Disse bussene er antatt å ha to turer innom bussdepotet gjennom dagen, som 

tilsvarer 4 bilturer per døgn. 

- Det er antatt at det er 90 sjåfører på jobb gjennom dagen og disse er i hovedsak fordelt 

på to skift. 

- Antar at ved 50% av skiftbyttene benyttes piketbil og ved de resterende 50% kjører 

bussen tilbake til bussdepotet og bytter der. Begge disse aktivitetene genererer 2 

bilturer per døgn. 
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Tabell 2 - Beregnet trafikkgenerering fra Nepåkeren bussdepot 

Aktivitet Antall 
Bilturer per 

enhet/person 
Bilturer per døgn 

Vaskehall, ansatte 6 2 12 

Administrasjon, 
ansatte 

6 2 12 

Bussjåfører til/fra 
jobb 

90 2 180 

Busser i tjeneste, 
heldøgn 

42 2 84 

Busser i tjeneste, 
halvdøgn 

18 4 72 

Piketkjøring, bil 45 2 90 

Skiftbytte, buss 45 2 90 

Besøk - - 10 

SUM - - 550 

 

3.3 Areal for offentlig eller privat tjenesteyting 

Hvordan arealene tiltenkt offentlig eller privat tjenesteyting blir, er pr dags dato usikkert. Vi 

velger som eksempel for trafikkgenerering å ta utgangspunkt i at Bodø kommune (BK) skal bruke 

arealene.  

De som vil ha sin arbeidsplass på Nepåkeren antas i hovedsak å kjøre bil til og fra området. Noen 

vil bruke buss og noen vil gå eller sykle. Det antas at bilandelene vil være 80% 

 

Vi bruker tall fra BK og deres rådgiver (WSP), mottatt på mail 7/11-2019 som grunnlag for 

trafikkberegningene. 

Beregningene som er gjort er derfor beheftet med en viss usikkerhet, men antas å være 

akseptable for å illustrere en aktivitet på den delen av tomta som Nfk ikke vil bruke.  

3.3.1 Teknisk avdeling – Drift og produksjon 

Teknisk avdeling har ansvaret for og drifter kommunens maskiner og kjøretøyer. Per dags dato 

har de 186 kjøretøy og maskiner til forskjellig bruk. Ut fra maskin- og kjøretøytype er det 

beregnet et maksimalt teoretisk antall bilturer maskinene og kjøretøyene genererer per døgn. 

Antall turer totalt er 180 bilturer per døgn. Det antas at 70% av kjøretøyene brukes daglig, som 

gir 126 bilturer per døgn.  

 

Antall ansatte på teknisk avdeling er totalt antatt å være ca. 105 personer. Det er antatt at 80% 

av de ansatte kjøret til og fra jobb, som gir en turgenerering på 168 bilturer per døgn. 

3.3.2 Sivilforsvaret 

Totalt har sivilforsvaret 150 ansatte i Bodø, men på en vanlig hverdag er det antatt at det ikke er 

mer enn 2 ansatte som er på jobb. Dette er fordi de resterende ansatte arbeider kun når det er 

situasjoner som krever mye personell. Turgenereringen er antatt å være 2 bilturer per døgn 

per ansatt.  

 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning medregnes i trafikken fra Sivilforsvaret.  

3.3.3 Utbyggings- og eiendomsavdelingen 

I beregningene for trafikkgenerering er det antatt ut fra ansattsøket til Bodø kommune at det er 

ca. 22 ansatte i Utbyggings og eiendomsavdelingen som har kontorsted i lokalene til avdelingen. 

Det er antatt at 80 % av disse kjører til/fra jobb, som genererer 36 bilturer per døgn.  
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I tillegg er det 23 små tjenestebiler som brukes i forbindelse med oppgaver rundt omkring i BK 

sin eiendomsmasse. Noen kjører ut om morgenen og tilbake om ettermiddagen. Noen er innom 

en gang ekstra i løpet av dagen. I snitt antas det at disse tjenestebilene genererer 3 turer pr dag, 

dvs 69 bilturer. 

3.3.4 Trafikkgenerering 

Ut fra antagelsene foran i teksten er det i tabell 3 beregnet trafikkgenerering fra arealene til Bodø 

kommune. Som nevn tidligere er dette tall det er stor usikkerhet til på nåværende tidspunkt i 

planarbeidet. 

Tabell 3 - Beregnet trafikk fra Bodø kommune. 

Aktivitet Antall 
Bilturer per 

enhet/person 
Belegg 

Bilturer per 
døgn 

Teknisk avdeling - 
maskiner 

- - - 125 

Teknisk avdeling - 
ansatte 

105 2  80% 168 

Sivilforsvaret ansatte 2 2 100% 4 

Ansatte utbyggings og 

eiendomskontoret 
22 2  80% 36 

Renholdsentral, UE 23 3 100% 69 

SUM - - - 402 

 

3.4 Børsingveien 

Børsingveien går i dag på sørsiden av planområdet og er adkomstvei for flere boliger, én 

barnehage og til boliger for ansatte i Bodin leir.  

3.4.1 Eksisterende boliger i Børsingveien 

For å beregne trafikken som eksisterende boliger i Børsingveien genererer er det tatt 

utgangspunkt i PROSAM-rapport 137. Denne inneholder tall for bilturproduksjon fra boligområder i 

Oslo. Oslo er en relativt mye større by enn Bodø, med høyere tetthet og et større kollektivtilbud.  

Derfor er det antatt at det største anslaget på turer generert per bolig i gitt kategori vil kunne 

representere Bodø.  

 

Børsingveien ligger ca. 3km i luftlinje fra Bodø sentrum. Ut fra km fra sentrum genereres det 

bilturer i kategorien 2,5 – 4,9 km fra sentrum. Videre tas det utgangspunkt i at det er lav tetthet. 

Området har antakelig større tetthet enn hva rapporten tilsier å være lav tetthet, men for å passe 

tallene til Bodø tas det utgangspunkt i dette.  

 

For eneboliger antas det at det er tre personer i husholdet. Dette gir en bilturproduksjon mellom 

4,4 – 5,1 bilturer per døgn per bolig. Det største estimatet brukes videre i beregningen, grunngitt 

i at det er Bodø og ikke Oslo det beregnes for. Dermed antas det at hver enebolig genererer 5,1 

bilturer per døgn. 

 

For tomannsboliger antas det at det er to personer i husholdet. Dette gir en bilturproduksjon 

mellom 3,0 – 3,5 bilturer per døgn per bolig. Det største estimatet brukes videre i beregningen, 

grunngitt i at det er Bodø og ikke Oslo det beregnes for. Dermed antas det at hver tomannsbolig 

genererer 3,5 bilturer per døgn. 

 

I tilknytning Bodin leir ligger det et par hybelkomplekser som antas å være direkte tilknyttet 

leiren og dermed benyttes hovedsakelig av ansatte på leiren. Hver hybel antas å ha en person i 

husholdet, som gir en bilturproduksjon på 1,3 – 1,6 bilturer per døgn per hybel. Vi bruker det 
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høyeste estimatet i videre beregninger. Dermed antas det at hver hybel genererer 1,6 bilturer 

per døgn. Siden hyblene kun benyttes av ansatte på Bodin leir er det antatt at ikke alle er 

benyttet til enhver tid. Derfor regnes det belegg på 80% på hyblene.  

 

Det er også en viss usikkerhet i hvor mange av de bosatte i hyblene som har tilgang på bil. Dette 

er fordi det ikke er kjent hvor mange som bor der på heltid og hvor mange som ukependler 

mellom Bodin leir og fast bosted. Dersom det er en stor andel ukependlere vil bilandelen være 

lavere enn dersom det er fastboende. Denne usikkerheten gjør også turgenereringen fra hyblene 

har en viss usikkerhet.   

3.4.2 Nye boliger langs Børsingveien 

Det er på sikt planlagt en boligutbygging i Børsingveien i størrelsesorden opp mot 80 nye 

boenheter. Det er ikke kjent hva størrelsene på boligen vil være eller hvordan boligtype som skal 

bygges. Ut fra arealet og området boligene skal bygges på antas det at det skal bygges leiligheter 

med en størrelse som tilsvarer to personer i husholdet. Ut fra begrunnelse før i teksten er det 

antatt at boenheter av denne størrelsen genererer 3,5 bilturer per døgn. 

3.4.3 Bamsebo barnehage 

Bamsebo barnehage har 6 ansatte og 20 barnehageplasser. Barnehagen drives av 

samvirkeforlaget Befalsfruene Bodø Garnisonen Sa. Ansatte i Forsvaret prioriteres i 

søknadsprosessen om barnehageplass i Bamsebo, noe som antas å påvirke trafikkgenereringen. 

Bodin leir ligger like nord for barnehagen og det antas at mange av de ansatte her bor i 

boligområdet rundt, også de som har barn i barnehagen. Dermed antas det at siden vegen til 

barnehagen er kort vil størstedelen av barna ankomme barnehagen per gange eller sykkel. 

 

Det er antatt en samlet trafikkgenerering på 25 bilturer per døgn fra barnehagen. Dette 

inkluderer varelevering til barnehagen, de ansatte som sannsynligvis benytter bil til barnehagen 

og levering av barn med bil.  

3.4.4 Trafikkgenerering 

Ut fra antagelsene foran i teksten er det beregnet trafikkgenerering for Børsingveien i tabell 4.  

Tabell 4 - Beregning av trafikk i Børsingveien 

Aktivitet Antall 
Bilturer per 

enhet/person 
Belegg 

Bilturer per 
døgn 

Enebolig 25 5,1 100% 128 

Tomannsbolig 22 3,5 100% 77 

Hybler 168 1,6 80% 215 

Barnehage - - - 25 

Nye boliger 80 3,5 100% 252 

SUM - - - 697 

 

3.5 Bodin leir 

All aktivitet som Forsvaret bedriver er vanskelig å få informasjon fra. Trafikkmengden som Bodin 

leir genererer er derfor beregnet ut fra det som er mulig å få av informasjon på Forsvarets 

hjemmeside og hvordan det ser ut på området med bakgrunn i flyfotoer.  

 

På forsvaret.no er det oppgitt at Forsvarets operative hovedkvarter, Luftforsvaret og 

Cyberforsvaret har base i Bodø. Ut fra flyfotoer og erfaring er det antatt at det er 3 kompanier i 

tillegg til Forsvarets operative hovedkvarter i leiren og administrasjon og drift. Det er videre 

antatt at hvert kompani har ca. 100 mann, som til sammen blir ca. 400 personer i leiren totalt. 
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Det er antatt at det ut fra antallet i tjeneste i Bodin leir genereres ca. 200 bilturer per døgn til 

og fra området.  

3.6 Oppsummering 

Nepåkeren har per dags dato ingen aktivitet som genererer trafikk. Derfor vil all trafikk som 

genereres av bussdepotet og resten av tomta være ny i dette området. Funksjonene flyttes fra 

andre lokasjoner, slik at ikke trafikken totalt sett i Bodø ikke vil være nygenerert.  

 

Den nye trafikken i dette området er beregnet å være 1 204 kjøretøyturer per døgn, hvor 246 

er bussbevegelser. (1849 turer totalt minus 200+445 eksisterende turer er lik 1204 turer) 
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4. TRAFIKALE KONSEKVENSER - OPPSUMMERING 

4.1 Trafikkavvikling 

Følgende trafikktall er beregnet for Nepåkeren:  

Tabell 5 Trafikk til og fra Nepåkeren og området rundt, oppsummert 

 I dag Nyskapt trafikk Sum 

Bodin leir 200 0 200 

Børsingveien eksisterende boliger 445 0 445 

Børsingveien nye boliger 0 252 252 

Bussdepot 0 550 550 

Offentlig og privat tjenesteyting 0 402 402 

Sumer 645 1204 1849 

 

Vår vurdering er at eksisterende vegnett med inn- og utkjøring i nordvest har mer enn god nok 

kapasitet til den aktuelle trafikken. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at trafikk til og 

fra bussdepotet i all vesentlig grad vil foregå utenfor rushperiodene, av den enkle grunn at da er 

både busser og sjåfører ute i veg- og gatenettet, opptatt med å frakte passasjerer til og fra sine 

daglige gjøremål.  

I en begrenset grad vil det også gjelde maskiner og biler fra en eventuell BK teknisk etat, da de 

ofte er ute og driver vedlikehold av veg- og gatenett hele døgnet.  

Det er ikke ansett nødvendig å gjennomføre kapasitetsberegninger av T-krysset Børsingveien – 

påkjøringsrampe til ny Rv. 80 mot øst. 

4.2 Forhold for kollektivtrafikk, gående og syklende 

Utbyggingen på Nepåkeren vil antakelig ikke påvirke forholdene for gående og syklende i stor 

grad. Dette er fordi utbyggingen ikke påvirker traseer som er tilrettelagt for myke trafikanter.  

Utbyggingen er heller ikke antatt å påvirke kollektivforholdene i området. Dette er fordi 

holdeplassene som ligger nærmest området ikke påvirkes av planforslaget. 

4.3 Parkering 

I henhold til bestemmelsene til Bodø kommunes kommuneplans arealdel 2018 – 2030 er kravene 

for antall parkeringsplasser per 100m2 BRA følgende: 

 

- Kontor: 0,8 – 1,5 biloppstillingsplasser, 2 sykkeloppstillingsplasser 

- Industri, verksted, lager: 0,5 – 1 biloppstillingsplasser, 0,5 sykkeloppstillingsplasser 

 

I tillegg er det krav om at minst 5% av biloppstillingsplassene skal være tilrettelagt 

forflytningshemmede. 

 

I skisse, vist i figur 1, av bussdepotet er det antydet areal for parkeringsplasser for privatbil. 

Behovet for p-plasser på et bussdepot er normalt tilsvarende maksuttak av busser, som er ca. 70 

vogner. Det ligger i sakens natur at sjåfører som skal kjøre busser (som skal frakte befolkning til- 

og fra sine gjøremål, normalt må kjøre til og fra jobb siden de ankommer før bussene begynner å 

kjøre i rute og reiser hjem etter at siste buss har gått. I aktuelle referanser er det ingen krav til 

biloppstillingsplasser for bussanlegg 

4.4 Trafikksikkerhet 

En økning i trafikk fra et område vil isolert sett øke sannsynligheten for at det kan skje 

sammenstøt mellom kjøretøy eller mellom kjøretøy og myke trafikanter. Men siden dette i all 

hovedsak er trafikk som allerede finnes i systemet, vil trafikksikkerheten i Bodø by ikke endres. 
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5. TRAFIKK OPPSUMMERT I FIGUR 

Illustrasjonen under oppsummerer årsdøgntrafikk til og fra og rundt Nepåkeren med utbygd 

bussdepot, nye boliger i Børsingveien og antatt bruker av sørlig del av tomta. Tallene for ny og 

gammel Rv. 80 er registrert trafikk 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Årsdøgntrafikk til/fra Nepåkeren med bussdepot, nye boliger og antatt bruker på sørlig del av tomta. 
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