Høring og offentlig ettersyn- forslag til handlingsplan for kollektiv 2020-2023
Leder Byutvikling har vedtatt at dette planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på
høring.
Dagens handlingsplan er en del av gjeldende kommunedelplan, Kollektivplan Bodø 2010-2021.
Kollektivplanen med handlingsplan la opp til rullering hvert fjerde år. Den positive
passasjerutviklingen og de gode resultatene er bakgrunnen for at planens handlingsdel ikke har blitt
rullert tidligere.
Hensikten med planforslaget er å klargjøre kollektivsystemet for et nytt driftsanbud fra juni 2021, og
planen vil være grunnlag for det nye anbudet. Det skal legges til rette for nye snuarealer og
holdeplasser med ladestasjoner for buss, med bakgrunn i innføring av el-busser fra 2021. Samtidig
foreslås det justeringer på rutene for å tilpasse rutefremføring til en ny trafikksituasjon og for å
forbedre de rutene som brukes lite i dag. Planforslaget er utarbeidet av Nordland fylkeskommune i
samarbeid med Bodø kommune. Den gjeldende kommunedelplan for kollektiv i Bodø (2010-2021)
videreføres.
Hovedgrepet i handlingsplanen er å optimalisere traséene slik at frekvensøkningen ikke koster
uforholdsmessig mye. Mange vil oppleve et forbedret rutetilbud. Samtidig vil enkelte oppleve et
redusert tilbud i form av økt reisetid eller behov for bussbytter.
I planarbeidet har Nordland fylkeskommune utredet bussforbindelse fra sentrum gjennom Rønvika
og til Rønvikfjellet, i henhold til politisk vedtak i bystyret 09.05.2019, i PS 0062/19. I verbal i budsjett
til Bodø kommune 2019 ble kollektivtilbud til Rønvikfjellet også omtalt. I planen foreslås det at det
ikke opprettes en bussrute til Rønvikfjellet. I høringen er det ønskelig med tilbakemelding på dette
punktet.
Planforslaget legger opp til muligheter for sammenkobling med ny bydel i fremtida. Tilpasninger som
gjøres på dagens kollektivsystem skal ikke ødelegge for den fremtidige utviklinga av rutene.
Omlegging av rutene som foreslås i planen krever at det opparbeides nye holdeplasser og
snuarealer. Disse er ikke finansiert.
Det er behov for å revidere gjeldende kollektivplan for Bodø som er en tematisk kommunedelplan.
Dette arbeidet vil starte opp på et senere tidspunkt. Rullering av denne vil omhandle de større
utviklingstrekkene i byen, slik som planleggingen av ny bydel.
Ta kontakt ved ønske om et møte i høringsperioden for å få mer informasjon om planforslaget.
Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn i tiden 11.januar til 9.februar 2020.
Plandokumentene finnes på kommunens og fylkeskommunens hjemmesider:
www.bodo.kommune.no/arealplaner og https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger. I
tillegg kan de sees på Stormen bibliotek og servicetorget i Rådhuset. Nærmere opplysninger fås ved
henvendelse til Susanne Jomås susanne.dale.jomas@bodo.kommune.no eller Stian Aase
stian.aase@bodo.kommune.no. Eventuelle merknader sendes Bodø kommune, Byutvikling,
Postboks 319, 8001 Bodø eller elektronisk til postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak
19/9884. Fristen er 9.februar 2020.
Åpent møte holdes 22.januar, kl 19.00 i Folkeforum på Bodø rådhus. I møtet vil det bli informert om
planforslaget, og det tas imot innspill fra befolkningen.

