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 Sammendrag 

Foreliggende trafikkanalyse er gjennomført på oppdrag fra Gnist Arkitekter for å vurdere trafikale 

konsekvenser i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Bodø Radio i Vestbyen i Bodø. Det 

er planlagt en boligblokk med 44 leiligheter og en parkeringsgarasje med 34 plasser. 

Trafikkanalysen tar for seg trafikkavvikling, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, forhold for gående og syklende 

og en vurdering av den foreløpige situasjonsplanen. 

Det er gjennomført en trafikktelling i krysset mellom Fredensborgveien og Hammarn/Linerleveien og basert 

på denne er det beregnet framtidige trafikkmengder og trafikkfordeling i krysset. Det er videre gjennomført 

en kapasitetsanalyse av krysset for en framtidig trafikksituasjon i 2040. Resultatene fra analysen viser at 

krysset kan forventes å ha gode avviklingsforhold og en vesentlig kapasitetsreserve i fremtidig situasjon. 

Trafikksikkerheten i området vurderes å være god, og det anses å være viktig at man fortsetter å fokusere på 

sikre løsninger for gående og syklende i det videre arbeidet. 

Som følge av den nye handlingsplanen for kollektivtrafikk i Bodø kommune vil kollektivtilbudet i fremtiden bli 

noe dårligere i dette området, men det vil fortsatt være et omfattende kollektivtilbud innenfor en akseptabel 

gangavstand. 

For gående og syklende er det i dag et relativt godt utbygd nettverk i området med fortau og gangfelt i de 

største gatene. Med tanke på universell utforming kunne det vært hensiktsmessig å etablere en annen 

løsning enn dagens trapp for å komme seg fra planområdet og ned til gang- og sykkelvegen mot Prinsens 

gate. 

Det er planlagt nedgravde avfallskontainere nordvest i planområdet. Denne løsningen bør fungere greit, selv 

om det må påregnes noe rygging ved tømming av containere.  

Inn- og utkjøring til parkeringsgarasjer er planlagt som to separate inn- og utkjøringer over et fortau. Med 

tanke på trafikksikkerhet ville det beste være om man kunne etablert en løsning med et felles inn- og 

utkjøringspunkt til parkeringsgarasjene, og en internrampe for avvikling av trafikk mellom de to planene. Etter 

tilbakemelding fra oppdragsgiver er en slik løsning vurdert som uaktuell som følge av plassbehov. 

Da man har gode siktforhold i området, og det kan forventes lave volumer av både kjørende og gående 

vurderes den gjeldene løsningen likevel å kunne fungere tilfredsstillende med tanke på trafikksikkerhet. Det 

vil være viktig å påse at inn- og utkjøringspunkene utformes med god sikt til og fra porten slik at biler som 

kjører ut får god oversikt over gående og syklende på fortauet før de krysser det 
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1 Innledning 

Denne trafikkanalysen er utført på oppdrag fra Gnist Arkitekter på vegne av deres oppdragsgiver Hammarn 

Eiendom AS. Hensikten med trafikkanalysen er å vurdere trafikale konsekvenser av den planlagte utbyggingen 

i detaljreguleringsplanen «Bodø Radio, Hammarn 6, Sentrum».   

Det er planlagt en utbygging av en boligblokk med anslagsvis 44 leiligheter og underjordisk parkeringsgarasje 

over to plan med 34 parkeringsplasser samt to parkeringsplasser utendørs. 

For denne utbygging og omkringliggende vegnett skal det vurderes trafikkavvikling, trafikksikkerhet, 

kollektivtrafikk og forhold for gående og syklede. Dette skal sees i sammenheng med kommunale 

kollektivplaner og sykkelplaner. 

Det skal også gjøres en vurdering av situasjonsplanen med tanke på med tanke på renovasjon, trafikksikkerhet 

og adkomstforhold. 

Det foreligger i skrivende stund ingen andre aktuelle planer i området, men i forbindelse med flyttingen av 

Bodø lufthavn og en ny bydel der dagens lufthavn ligger vil det på sikt bli store endringer i området sør for 

Olav V gate. Dette hensyntas ikke i denne analysen. 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Dagens trafikkløsning 

Planområdet ligger i et relativt rolig boligområde i bydelen Vestbyen 1,6 km sørvest for Bodø sentrum og ca. 

600 m nordvest for Bodø lufthavn (Figur 1). 

I dag består planområdet av et næringsbygg med de tidligere lokalene til Bodø Radio, samt en parkeringsplass. 

Bygningen har i den siste tiden ikke vært i bruk. Adkomstveg til planområdet er via Hammarn som fører videre 

til Fredensborgveien som kan følges nordøstover mot Bodø sentrum eller sørover og videre østover mot Olav 

V gate. 

Langs Hammarn ligger også til Panorama vest som består av 91 selveierleiligheter og har adkomst til 

underjordiske parkeringsgarasjer fra sør og øst.. 

 

Figur 1: Oversikt over planområdets plassering og de viktigste adkomstvegene. Gang- og sykkelveger i blått. (Flyfoto fra 
norgeskart.no) 

 

 

 

 

 



Trafikkanalyse Bodø Radio 

 
  
Oppdragsnr.: 5201048   Dokumentnr.: 5101   Versjon: 3 

  

2020-04-01  |  Side 7 av 23 x:\nor\oppdrag\bodø\520\10\5201048\5 arbeidsdokumenter\51 trafikk\rapp_trafikkanalyse bodø ra_v3_kraro.docx 

 

2.2 Trafikkmengder 

For å vurdere dagens trafikk og trafikkløsning ble det gjennomført en trafikktelling i krysset mellom Hammarn 

og Fredensborgveien i ettermiddagsrushet (15:00-16:30) mandag 3. februar 2020. Når tellingen ble gjort var 

østre arm av Fredensborgveien stengt for gjennomkjøring med omkjøring via Linerleveien, noe som gir et feil 

bilde av den trafikken i en normalsituasjon. For å kompensere for dette er 80% av trafikken til/fra Linerleveien 

flyttet til Fredensborgveiens østre arm i de resterende analysene. Dette vurderes å gi et estimat på normal 

trafikksituasjon i området med tilstrekkelig nøyaktighet for vurderingene i denne analysen. 

Makstimen ble funnet å være mellom 15:00 og 16:00 med en total trafikk på 98 kjøretøyer. Det ble under 

tellingene ikke observert noen tyngre kjøretøyer og Fredensborgveien er stengt for gjennomkjøring for tyngre 

kjøretøyer. Tungtrafikkandelene i området vurderes dermed å være minimal. 

Resultater fra trafikktellingen er vist i Figur 2.  

 

 

Figur 2: Oversikt over telleresultater fra makstimen mellom 15:00 og 16:00. L står for lette kjøretøyer og T står for tyngre 
kjøretøyer (kartutsnitt fra norgeskart.no) 
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2.3 Trafikkulykker 

Det er ikke registrert noen trafikkulykker i umiddelbar nærhet til planområdet de siste 10 årene. Når man ser 

på et litt mer utvidet område, er det registrert 5 ulykker de siste 10 årene (Figur 3 og Tabell 1). 

 

Figur 3: Oversikt over registrerte trafikkulykker i området siste 10 år (2010-2020) (vegkart.no) 

 

Tabell 1: Kort beskrivelse av registrerte trafikkulykker 

Nummer Dato Alvorligste skade Beskrivelse 

1 18.02.2012 Lettere skadd Påkjøring av parkert kjøretøy. 

2 17.12.2018 Ikke registrert Kryssende fotgjenger påkjørt av ryggende kjøretøy. 

3 18.03.2013 Lettere skadd Påkjøring bakfra i kryss. 

4 21.12.2013 Alvorlig skadd Fotgjenger påkjørt. 

5 30.05.2011 Lettere skadd Fotgjenger påkjørt. 

 

Basert på den historiske ulykkessituasjonen vurderes ikke området å være spesielt ulykkesutsatt. 
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2.4 Kollektivtrafikk 

Planområdet har i dag relativt god kollektivdekning, og ligger ca. 600 m i gangavstand fra Bodø lufthavn der 

bussrute 1 og 4 samt regionbussene 100, 200, 300 og 400 starter. Rute 1 har 2-6 avganger i timen på dagtid, 

mens rute 4 har 1-4 avganger i timen. I utgangspunktet er det også et busstopp i Fredensborgveien ca. 100 

m fra planområdet der rute 4 skal gå, men dette har ikke vært i bruk siden 2018 på grunn av byggearbeider. 

Hurtigbåtkaia og jernbanestasjonen er henholdsvis 1,4 og 2,2 km unna i gangavstand.  

 

Figur 4: Kollektivruter Bodø (Nordland fylkeskommune). 
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2.5 Forhold for gående og syklende 

Planområdet ligger i et område med et relativt godt utbygd nettverk av ruter for gående og syklende (Figur 6). 

Langs de største vegene med gjennomgangstrafikk er det fortau, og det er etablert gangfelt i forbindelse med 

de største kryssene. I de mindre boligvegene er det i dag blandet trafikk. Langs Hammarn inn mot planområdet 

er det et fortau på østsiden (Figur 6), og mot nordvest går det en trapp (Figur 6) ned til en gang- og sykkelveg 

langs vannet. Denne gang- og sykkelvegen fører inn mot Bodø sentrum. 

  

Figur 5: Fortau inn mot planområdet (google.com/maps) og trapp ned mot gang- og sykkelveg (Norconsult). 

Planområdet ligger innenfor skolekretsen til Aspåsen barneskole som ligger 1,2 km nordøst for planområdet. 

Skolevegen dit vil gå via fortauene langs Fredensborgveien. 

 

 

Figur 6: Oversikt over nettverk for gående og syklende. (Flyfoto fra norgeskart.no) 
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I Bodø kommunes kommunedelplan for sykkel 2018-2025 (Bodø kommune, 2018) er det definert tre hovedmål 

for sykkel: 

1. Flere syklister og økning av sykkelandel til 25% med tilrettelegging for alle. 

2. Et sammenhengende og effektivt rutenett for syklister. 

3. En tryggere sykkelby med redusert ulykkesrisiko og trygghetsfølelse. 

I kommunedelplanen er det videre foreslått et nettverk av sykkelruter der det skal sikres god framkommelighet 

for syklister (Figur 7). Fredensborgveien er en av disse sykkelrutene og henger sammen med andre sykkelruter 

som fører inn mot Bodø sentrum og andre bydeler. 

 

Figur 7: Kart over sykkelruter (blått) og prioriterte sykkelruter (rød). (kommunkart.com og Bodø kommune) 
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3 Framtidig situasjon 

3.1 Framtidig situasjon 

Foreløpig situasjonsplan og skissert løsning for planområdet er vist i Figur 8. Det planlegges en boligblokk 

med 44 leiligheter nord i planområdet. Sør for denne blokken er det planlagt en parkeringsgarasje i to plan og 

med to forskjellige adkomster over fortauet på østsiden av Hammarn. Her er det også planlagt innendørs 

sykkelparkering.  

Nordvest i planområdet er det planlagt nedgravde avfallsdunker. Rundt blokken og over parkeringsgarasjen 

blir det uteområder.  

 

Figur 8: Foreløpig situasjonsplan for planområdet (Gnist arkitekter). 

3.2 Framtidige trafikkmengder 

Det er utarbeidet en prognose for framtidige trafikkmengder i området i 2040, i skrivende stund 20 år frem i tid. 

Grunnlaget som er brukt ved beregning av framtidige trafikkmengder i området er som følger: 

• Trafikktelling utført den 03.02.2020. 

• Beregnet framtidig turproduksjon basert på planlagt antall enheter. 

• TØIs grunnprognoser for persontrafikk for perioden 2016-2050 

I det følgende vil beregningene av fremtidige trafikkmengder bli gjennomgått. 



Trafikkanalyse Bodø Radio 

 
  
Oppdragsnr.: 5201048   Dokumentnr.: 5101   Versjon: 3 

  

2020-04-01  |  Side 13 av 23 x:\nor\oppdrag\bodø\520\10\5201048\5 arbeidsdokumenter\51 trafikk\rapp_trafikkanalyse bodø ra_v3_kraro.docx 

 

3.3 Generell trafikkvekst 

For å ta høyde for generell trafikkvekst og endringer i trafikkutviklingen utover lokale endringer i planområdet 

er det gjort en generell framskrivning av dagens trafikkmengder, som ble kartlagt under trafikktellingene.  

I Transportøkonomisk institutts framskrivninger for persontransport 2016-2050 (Transportøkonomisk institutt, 

2017) er det estimert årlige økninger for trafikkarbeid per fylke. Tallene for Nordland fylke er vist i Tabell 2. 

Disse faktorene blir brukt som grunnlag for å foreta en generell framskriving av dagens trafikkmengder omkring 

planområdet. Akkumulert for perioden 2020-2040 gir faktorene i tabell 2 en samlet estimert trafikkvekst på 8%. 

Tabell 2: Prognoser for årlig trafikkendring i Nordland. 

Periode 2016-22 2022-30 2030-40 

Årlig økning i biltrafikk 0,45% 0,41% 0,35% 

 

3.4 Turproduksjon 

For å beregne forventet nyskapt trafikk fra de forskjellige utbyggingsområdene som planlegges benyttes 

turproduksjonsfaktorer. Det tas her utgangspunkt i metodikken beskrevet i vegvesenet håndbok V713 

Trafikkberegninger (Statens Vegvesen, 2014) for å beregne framtidige trafikkmengder ut ifra planlagte arealer, 

boenheter eller ansatte.  

For boliger tas det utgangspunkt i enten antall boliger eller beboere. For framtidig bebyggelse er det mest 

hensiktsmessig å se på antall boliger. I henhold til håndbok V713 kan man vanligvis regne med en 

gjennomsnittlig turproduksjon på 3,5 bilturer per bolig per døgn, med et variasjonsområde på 2,5 til 5,0.  

For prosjektet som vurderes i denne analysen er det beregnet en egen turproduksjonsfaktor for boliger basert 

på TØIs reisevaneundersøkelse (Transportøkonomisk institutt, 2014) og SSBs statistikk for familier og 

husholdninger (Statistisk sentralbyrå, 2019). Her er Bodø definert som «mindre byer» der man regner med 

3,33 reiser per person per dag, og der 59% av alle reiser gjennomføres som fører av personbil. Det er i 

gjennomsnitt 2,13 personer per husholdning i Bodø kommune. Dette gir en anslått turproduksjon lik 

3,33*0,59*2,13=4,2 bilturer per husholdning per dag i Bodø kommune.  

Siden dette området ligger relativt sentralt i Bodø kan det antageligvis argumenteres for å bruke et lavere 

anslag for turproduksjon i analysen, men for å ligge på konservativ side benyttes 4,2 bilturer per bolig som 

grunnlag for de videre beregningene. 

Med en planlagt utbygging på totalt 44 boenheter i planområdet og en turproduksjon på 4,2 bilturer per bolig 

per dag blir estimert nyskapt trafikk til og fra planområdet lik 185 bilturer per døgn. 

Det antas det 12% av døgntrafikken til og fra planområdet vil avvikes i makstimen i ettermiddagsrushet. Denne 

antagelsen baseres på erfaringstall for typisk trafikkfordeling for boligtrafikk fra håndbok V713 (Statens 

Vegvesen, 2014). Forventet makstimetrafikk til og fra planområdet blir dermed på ca. 22 kjøretøyer. 

3.5 Beregnet framtidig trafikk 

For å beregne framtidig trafikk i krysset mellom Hammarn/Linerleveien og Fredensborgveien er tallene fra 

trafikktellingen justert og framskrevet som omtalt i det foregående, og forventet nyskapt trafikk til og fra 

planområdet er lagt til. 

Retningsfordeling og svingebevegelser for den beregnede framtidige trafikken settes lik den fordelingen som 

ble observert under trafikktellingen med justering for byggearbeid som beskrevet i avsnitt 2.2. 
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Beregnet makstimetrafikk1 for fremtidig situasjon i krysset er vist på  Figur 9. Ut ifra tallene og tidligere erfaring 

fremstår det åpenbart at krysset ikke vil få noen problemer med trafikkavvikling i fremtidig situasjon, men det 

er for ordens skyld likevel utført en enkel kapasitetsanalyse med Sidra Intersection for å kartlegge forventede 

avviklingsforhold i fremtiden. 

 

Figur 9: Beregnet framtidig trafikk (kartutsnitt fra norgeskart.no) 

 

3.6 Kapasitetsberegning i Sidra 

Kapasitetsberegningene av krysset i fremtidig situasjon er utført ved bruk av programmet Sidra Intersection 

versjon 8. Dette er et verktøy for vurdering av kapasitet og avvikling i kryssområder og mindre nettverk. 

Trafikkmodeller i Sidra kan justeres og kalibreres for å best samsvare med de faktiske trafikkforholdene ved 

å endre på ulike modellparameterne. Sentrale parametere som er endret fra default-verdiene i denne 

analysen er «Peak flow factor» som er satt lik 100% og «Peak flow period» som er satt lik 60 min. 

Sidra gir en rekke resultater som beskriver forventede avviklingsforhold. Herunder estimert 

kapasitetsutnyttelse, servicenivå («Level of service») samt flere ytelsesparametere som for eksempel 

forsinkelse, kølengder og antall stopp. I denne analysen er det valgt å se på resultatene belastningsgrad, 

gjennomsnittlig forsinkelse og maksimal kølengde (95 %-persentilen).  

• Belastningsgraden er sammenhengen mellom kryssets trafikkmengder og kapasitet. Jo høyere 

belastningsgrad – jo dårligere avviklingsforhold. For vikeplikt- eller høyreregulerte kryss regner en i 

praksis med at belastningsgrader opp til 0,85 (85%) gir en akseptabel trafikkavvikling, mens en 

belastningsgrad på over 1,0 tilsvarer overbelastning.  

• Gjennomsnittlig forsinkelse angir hvor mange sekunder et kjøretøy som skal gjennomføre en 

svingebevegelse i krysset kan forventes å bli forsinket i krysset. Det tas her hensyn til forstyrrelser 

som følge av annen trafikk (f.eks. på grunn av vikeplikt), geometrisk forsinkelse og 

nedbremsing/akselerasjon. 

• Maksimal kølengde (95 %-persentilen) vil si den kølengden som kan forventes å overskrides i kun 5 

% av tilfellene med kø i dimensjonerende time. 

 
1 Trafikken og beregningene i Sidra er gjort med utgangspunkt i en utbygging av 50 boliger. Siden det bare 
skal bygges 44 boliger vil trafikkbelastningen bli noe lavere. 
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Det aktuelle krysset er modellert i Sidra Intersection som et høyreregulert kryss med fire armer (Figur 10). 

Krysset har ingen gangfelt og ligger i flatt terreng. Avstand til nærmeste kryss er henholdsvis: 50 m vestover, 

50 m sørover, 130 m østover og 30 m nordover. 

 

 

 

Figur 10: Modellering i Sidra Intersection (Sidra) 

Figur 11 viser analyseresultatene for framtidig trafikksituasjon i krysset. Resultatene viser at det kan forventes 

svært god trafikkavvikling uten kødannelser eller forsinkelser av betydning. Det er også beregnet en stor 

kapasitetsreserve.  
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Figur 11: Belastningsgrad, kølengde og forsinkelse for krysset i 2040. Fargeskala for belastningsgrad er vist under 
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4 Vurdering av framtidig situasjon 

4.1 Trafikkavvikling 

Utførte kapasitetsberegninger i Figur 11 for krysset som tilstøter planområdet viser at det kan forventes gode 

avviklingsforhold uten kødannelser eller forsinkelser av betydning i fremtidig situasjon etter en utbygging av 

planområdet. Selv om grunnlaget er beheftet med usikkerhet er beregnet kapasitetsreserve såpass stor at det 

her synes trygt å anta at man ikke vil få avviklingsproblemer. 

 

4.2 Trafikksikkerhet 

Området rundt planområdet er preget av boliggater med lavt fartsnivå, lite trafikk og forholdsvis oversiktlige 

gater. Flesteparten av ulykkene i bydelen de siste 10 årene har involvert fotgjengere, og i urbane områder 

involverer de fleste ulykker med personskade myke trafikanter (European transport safety council, 2019). 

Derfor er det spesielt viktig å sikre trygge gangruter og å få adskilt myke og harde trafikanter der det er 

nødvendig. I dette området sikres dette i stor grad ved at det er anlagt fortau langs Hammarn og alle større 

gater med trafikk av betydning, samt gangfelt der de større vegene møtes (Figur 6). 

Under trafikktellingen ble det observert svært få fotgjengere og syklende. Og basert på kriteriene i Statens 

Vegvesens håndbok V127 (Statens vegvesen, 2017) anses det ikke å være behov for gangfelt i krysset 

mellom Hammarn og Fredensborgveien (Figur 12).  

 

Figur 12: Kriterier for å anlegge gangfelt (Statens vegvesen, 2017) 
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4.3 Kollektivtrafikk 

I utgangspunktet har planområdet tilgang til et omfattende kollektivtilbud innenfor en akseptabel gangavstand 

med et godt busstilbud fra Bodø lufthavn som ligger 600 m unna langs flat veg og gangveg. Andre 

kollektivtilbud er også tilgjengelig innenfor gangavstand. Bodø sentrum med viktige funksjoner ligger også 

innenfor gang- og sykkelavstand, noe som begrenser behovet for kollektivtrafikk en del. 

Det arbeides for tiden med en ny handlingsplan for kollektivtrafikk for Bodø 2020-2023 (Bodø Kommune, 

2019). I denne planen det anbefalt at rute 4, 200, 300 og 400 som i dag går fra Bodø lufthavn endres slik at 

de isteden går fra Bodø sentrum (Figur 13). Men rute 100 og 1 opprettholdes og frekvensen på rute 1 skal 

trolig med tiden økes. Denne planen tyder på at busstoppet i Fredensborgveien som har vært stengt siden 

2018 ikke blir tatt i bruk igjen med det første. 

Basert på dette virker det som om kollektivtilbudet rundt planområdet i fremtiden vil bli noe dårligere enn i dag, 

men fortsatt vil være godt. 

 

Figur 13: Foreslått nytt rutetilbud fra 1.7.2021 (Bodø Kommune, 2019) 
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4.4 Forhold for gående og syklende 

Planområdet har generelt god tilgjengelighet for gående og syklende med utbygde fortau langs Hammarn og 

Fredensborgveien og en gang- og sykkelveg i nord som fører inn mot Bodø sentrum. Det er også etablert 

gangfelt i kryssene der de største vegene møtes. 

For å komme seg fra planområdet og ned til gang- og sykkelvegen i nord må man bruke en trapp, noe som 

ekskluderer rullestolbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne (Figur 14). Med tanke på dette kunne 

det vært hensiktsmessig å etablere en rampe eller annen løsning ned her, men med begrenset plass og en 

høydeforskjell på ca. 6 m kan dette være utfordrende å få til på en god måte.  

For syklister vil hovedadkomst til og fra planområdet være via Fredensborgveien som er en del av 

sykkelnettverket i kommunedelplanen for sykkel (Bodø kommune, 2018). Per i dag er det lite spesiell 

tilrettelegging for syklister her, men med tiden kan det vurderes å anlegge sykkelfelt eller gjøres andre tiltak 

for å øke prioriteten for syklister langs denne vegen. 

 

Figur 14: Trappeløsning og adkomst mot gang- og sykkelveg i nord. (Bakgrunnskart fra norgeskart.no) 
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4.5 Vurdering av situasjonsplan 

I det følgende gis en overordnet vurdering av situasjonsplanen (Figur 15) med tanke på renovasjon, 

trafikksikkerhet og adkomstforhold. 

 

Figur 15: Foreløpig situasjonsplan for planområdet (Gnist arkitekter). 

Som tidligere nevnt er det planlagt å installere nedgravde avfallskontainere nordvest i planområdet. Det 

vurderes i utgangspunktet at denne løsningen burde fungere greit. Av Figur 17 fremgår det at Panorama 

vest allerede har etablert avfallsanlegg med avfallsdunker på andre siden av vegen fra planområdet. Det ville 

vært fordelaktig om man kunne etablert en sambruksordning med det eksisterende anlegget for å gi et 

enklere trafikkbilde og et ryddigere kjøremønster ved henting og tømming. Oppdragsgiver har sjekket ut 

muligheten for dette, og funnet at det dessverre ikke er tilstrekkelig restkapasitet i anlegget for en slik 

løsning. 

På Figur 16 er det vist en enkel sporingsanalyse for en lastebil fram til der det er planlagt nedgravde 

avfallscontainere i situasjonsplanen. Sporingskurven viser at det med denne løsningen vil bli vanskelig for 

biler som skal til og fra parkeringsgarasjen til Panorama vest å passere i situasjoner hvor det står en lastebil 

oppstilt ved avfallsanlegget. Ettersom tømming vil skje relativt sjelden anses ikke dette som noe stort 

problem. Dersom avfallscontainerne i stedet hadde blitt plassert noen meter lenger sør ville det blitt enklere 

for personbiler å passere. Dette vil imidlertid også medføre at tømming skjer nærmere adkomsten til 

parkeringskjelleren, som igjen kan føre til uoversiktlige situasjoner. Det er ingen snuplass i området, så 

uansett hvilken av løsningene som velges må det regnes med noe rygging ved tømming. Dette vurderes 

som akseptabelt siden tømming vil skje relativt sjelden. 

Tømming av containere vil foregå over fortauet. Dette er ikke optimalt, men er en vanlig løsning i andre deler 

av byen. Ettersom trafikkbildet her også er enkelt og oversiktlig, så anses ikke dette som noe stort problem. 
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Figur 16: Sporing av renovasjonsbil, med oppstilling for henting av avfall i oransje. Adkomst til parkeringskjeller i 
Panorama vest ved rød pil (Bakgrunnskart fra Gnist arkitekter). 

 

Figur 17: Bilde av område for nedgravde avfallscontainere (rød ring). Dagens avfallscontainere for Panorama vest til 

venstre i bildet. (Norconsult AS) 

Inn- og utkjøring til parkeringsgarasjene er planlagt via to porter som krysser fortauet. Avstanden mellom de 

planlagte portene er ca. 6,5 m. En løsning med to inn- og utkjøringer plassert i nærheten av hverandre er i 

utgangspunktet ikke optimalt, da det vil gi en rekke potensielle konfliktpunkter mellom myke trafikanter og 

kjørende. Med tanke på trafikksikkerhet ville derfor det beste være om man kunne etablere en løsning med 

et felles inn- og utkjøringspunkt til parkeringsgarasjene, og en internrampe for avvikling av trafikk mellom de 

to planene. Dette ville gitt en mer oversiktlig og trafikksikker løsning med god lesbarhet for alle 

trafikantgrupper. 
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Etter tilbakemelding fra oppdragsgiver er en slik løsning vurdert som uaktuell, da en internrampe vil kreve 

uforholdsmessig mye plass. Ettersom det er gode siktforhold i området, og det kan forventes lave volumer av 

både kjørende og gående vurderes likevel den foreliggende løsningen å kunne fungere tilfredsstillende med 

tanke på trafikksikkerhet. Det vil være viktig å påse at inn- og utkjøringspunkene utformes med god sikt til og 

fra porten slik at biler som kjører ut får god oversikt over gående og syklende på fortauet før de krysser det. 

For å bidra til gode siktforhold bør det også vurderes å gi fortausarealene en møblering som bidrar til å 

trekke kryssende fotgjengere og syklister lengst mulig bort fra av portene. 

I anleggsfasen vil det være viktig at fortauet gjennom planområdet holdes åpent, eller at gående på annen 

måte sikres en trygg passasje. Dette særlig med tanke på barn som har dette som skoleveg. 

4.6 Usikkerhet i analysene 

Det er knyttet en viss usikkerhet både til antakelser, erfaringstall, trafikktall, trafikkfordeling, beregninger og 

vurderinger som er gjort i denne analysen. Det er også usikkerhet knyttet til beregningsmodellen som er 

benyttet ved kapasitetsberegningene. Den største usikkerheten er antageligvis knyttet til trafikkprognosen, 

hvor det er gjort en rekke antagelser for å estimere fremtidig situasjon.  

Selv om grunnlaget for vurderingene er beheftet med en del usikkerhet er det beregnet en såpass stor 

kapasitetsreserve i kryssområdet som tilstøter planområdet at det likevel anses trygt å anta at man ikke vil få 

avviklingsproblemer. Hovedkonklusjonene fra de utførte analysene vurderes dermed likevel å være 

pålitelige. 
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5 Konklusjon 

Utførte analyser og beregninger viser at det kan forventes moderate trafikkmengder og gode 

avviklingsforhold uten kødannelser eller forsinkelser av betydning i krysset mellom Hammarn og 

Fredensborgveien i en fremtidig situasjon med utbygging av planområdet. 

Trafikksikkerheten i området vurderes å være god, og det anses å være viktig at man fortsetter å fokusere på 

sikre løsninger for gående og syklende i det videre arbeidet. 

Som følge av den nye handlingsplanen for kollektivtrafikk i Bodø kommune vil kollektivtilbudet i fremtiden bli 

noe dårligere i dette området, men det vil fortsatt være et omfattende kollektivtilbud innenfor en akseptabel 

gangavstand. 

For gående og syklende er det i dag et relativt godt utbygd nettverk i området med fortau og gangfelt i de 

største gatene. Med tanke på universell utforming kunne det vært hensiktsmessig å etablere en annen 

løsning enn dagens trapp for å komme seg fra planområdet og ned til gang- og sykkelvegen mot Prinsens 

gate. 

Det er planlagt nedgravde avfallskontainere nordvest i planområdet. Denne løsningen bør fungere greit, selv 

om det må påregnes noe rygging ved tømming av containere.  

Inn- og utkjøring til parkeringsgarasjer er planlagt som to separate inn- og utkjøringer over et fortau. Med 

tanke på trafikksikkerhet ville det beste være om man kunne etablert en løsning med et felles inn- og 

utkjøringspunkt til parkeringsgarasjene, og en internrampe for avvikling av trafikk mellom de to planene. Etter 

tilbakemelding fra oppdragsgiver er en slik løsning vurdert som uaktuell som følge av plassbehov. 

Da man har gode siktforhold i området, og det kan forventes lave volumer av både kjørende og gående 

vurderes den gjeldene løsningen likevel å kunne fungere tilfredsstillende med tanke på trafikksikkerhet. Det 

vil være viktig å påse at inn- og utkjøringspunkene utformes med god sikt til og fra porten slik at biler som 

kjører ut får god oversikt over gående og syklende på fortauet før de krysser det 
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