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1 Sammendrag 

Det planlegges etablert et nytt nærings- og handelsområde i Mørkved øst for 

Bodø sentrum. Handelsområdet plasseres på både nord- og sørsiden av den tra-

fikkerte veien Bodøveien/rv. 80. Området skal ha veiforbindelse til Bodøveien. 

Mellom Bodøveien og Mørkvedveien nord for planområdet planlegges samtidig 

en ny forbindelsesvei. 

Trafikkmengder generert av funksjonene i planområdet er beregnet på bakgrunn 

av erfaringstall fra PROSAM og Statens vegvesen. Det er utarbeidet to scenarier 

for trafikkveksten omkring området frem mot 2040.  

Et scenario, høyvekstscenariet, er basert på generelle framskrivningsfaktorer for 

Nordland fylke.  

Det annet scenario, lavvekstscenariet, er basert på visjonene i Ny By Bodø – 

Smart Transport, hvor det bl.a. tas utgangspunkt i et nullvekstmål for personbil-

trafikken i fremtiden. Det planlegges gjennomført tiltak som medfører økt fokus 

på gange, sykling og kollektivtrafikk. Selv om det gjennomføres tiltak vurderes 

det at trafikken i Bodø i de kommende årene fortsatt vil øke, men i mindre grad 

enn forutsatt i de generelle framskrivningsfaktorene. Dette skyldes at innfasing 

av tiltakene vil ta tid og effekten vil derfor være størst over tid. I lavvekstscena-

riet er trafikkveksten derfor vurdert til å være halvparten så stor som i høy-

vekstscenariet. 

Det er gjennomført kapasitetsberegninger for ulike kryssløsninger for forbindelse 

mellom planområdet og Bodøveien. Beregningene viser at en stor rundkjøring 

med to sirkulasjonsfelter vil kunne avvikle trafikken i begge scenarier i 2040, 

men at det ikke vil være vesentlig restkapasitet. Et toplanskryss vil kunne av-

vikle trafikken med restkapasitet i 2040. 

Rundkjøringsløsningen er mindre enn et toplanskryss og kan avvikle trafikken 

hensiktsmessig i 2040. Med bakgrunn i fokus på at gange, sykling og kollektiv-

trafikk skal ta veksten i persontrafikken i Bodø i fremtiden vurderes rundkjø-

ringsløsningen således hensiktsmessig.  

Toplanskrysset vurderes å være en mer kostnadstung løsning. Til gjengjeld vil 

det med denne løsningen i 2040 være restkapasitet, og særlig for trafikantene 

som skal rett frem i Bodøveien vil fremkommeligheten være god. Til gjengjeld 

understøtter løsningen prinsipielt ikke en målsetting om nullvekst i biltrafikken. 

Toplanskrysset vil særlig være hensiktsmessig dersom det etableres flere tra-

fikkgenererende funksjoner omkring planområdet, slik at trafikkmengden økes 

mer enn forutsatt i denne trafikkanalysen. Rundkjøringsløsningen vil omkring 

2040 ikke lenger ha restkapasitet og det vil derfor oppstå forsinkelser for trafik-

ken med ytterligere økt trafikkvekst. 

Uansett om det etableres rundkjøring eller toplanskryss anbefales etablering av 

et sammenhengende g/s-veinett i og omkring planområdet. Kryssing av Bodø-

veien og forbindelsesveien fra sørlig planområde håndteres mest hensiktsmessig 

med planfri løsning for myke trafikanter, eksempelvis undergang. 
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2 Innledning 

Mørkved Handelseiendom AS jobber med etablering av et handelsområde ved 

Bodøveien (rv. 80) ved Bodø og har bedt COWI utarbeide en oppdatering av tid-

ligere trafikkanalyse for området fra november 2017. Trafikkanalysen belyser de 

trafikale konsekvensene av prosjektet, inkl. utbygging av øvrige arealer i et om-

råde avsatt i Bodø kommunes planer til etablering av næring, tjenesteytelser og 

boliger.  

 

Figur 1 Planområdets lokalitet øst for Bodø. 

Notatet omfatter en beskrivelse av dagens situasjon, en vurdering av trafikkge-

nerering for nye funksjoner og trafikale konsekvenser for nytt kryss med Bodø-

veien og Mørkvedveien. Videre inneholder notatet vurdering av hvilken kryssut-

forming som er mest hensiktsmessig. 

 

Figur 2 Prosjektområdet 
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Notatet er sammenlignet med utgaven fra november 2017 oppdatert med en 

lengre tidshorisont for analysen på 20 år, vurderinger av konsekvensene av en 

byvekstavtale med nullvekstmål, samt analyser av årstallet hvor vurderte løs-

ninger går tom for kapasitet. 

I rapporten er det ikke vurdert forhold om geometri og plasskrav til ulike løs-

ninger. Dette håndteres i særskilt regi. 

3 Dagens situasjon 

Prosjektområdet ligger opp til Bodøveien og er i dag bebygget med frittliggende 

boliger. Bodøveien (rv. 80) er en tofeltsvei med en fartsgrense på 60 km/t på 

strekningen forbi planområdet.  

 

Figur 3 Eksisterende forhold ved planområdet. Kilde: Openstreetmap.org. 

3.1.1 Eksisterende trafikk 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Bodøveien er på 12.600 kjøretøy (Statens vegvesen, 

2016) og tunge kjøretøyer utgjør ca. 9 % av trafikken. I Mørkvedveien varierer 

trafikkmengden mellom ca. 3.400 og 7.400 kjøretøy. 

Tabell 1 Nåværende trafikk på Bodøveien (Statens vegvesen) 

Vei Årsdøgntrafikk 
Andel lange  

kjøretøy (%) 
År 

Bodøveien 12 600 9 2016 
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Mørkvedveien v. 

Mørkvedhallen 
4 600 1,3 2003 

Mørkvedveien v. Bo-

din Vgs. 
7 438 1,3 2012 

Mørkvedveien øst for 

Greisdalsveien 
3 412 1,3 2014 

Trafikkmengden fremskrives til 2017-tall med opplysninger om generelle trafikk-

vekstprognoser for Nordland fylke, hentet fra beregningsprogrammet EFFEKT.  

Tabell 2 Eksisterende trafikk fremskrevet til 2017. 

Vei ÅDT Andel lange 

kjøretøy 

Antal lette Antal lange 

Kjøretøy 

År 

Bodøveien 12 756 9,9% 11 604 1 152 2017 

Mørkvedveien v. 

Mørkvedhallen 
5 372 1,5% 5 291 81 2017 

Mørkvedveien v. Bo-

din Vgs. 
7 960 1,4% 7 852 108 2017 

Mørkvedveien øst 

for Greisdalsveien 
3 601 1,4% 3 553 48 2017 

 

Årsdøgntrafikken på Bodøveien og Mørkvedveien fremskrevet til 2017 fremgår 

av figur 4. Det fremgår at trafikkintensiteten faller fra vest mot øst på Mørk-

vedveien. Den primære orientering for trafikken vurderes dermed å være i vest-

lig retning på Mørkvedveien mot Bodø. 

 

Figur 4 ÅDT på Bodøveien og Mørkvedveien, 2017. Grunnkart Openstreetmap.org. 
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3.1.2 Trafikksikkerhet 

Det er hentet registrerte trafikkulykker fra Statens vegvesens vegkart for en  

periode fra 01/01 2007 til og med 27/11 2018. Lokalitetene for trafikulykkene 

fremgår av figur 5. 

Bodøveien 

På Bodøveien mellom Myrabakken og Buveien er det ikke registrert personska-

deulykker siden 1.1.2007.  

Mellom Myrabakken og Solhaugveien er det registrert to ulykker, se figur 5. 

 

Figur 5 Registrerte trafikkulykker omkring prosjektområdet mellom 01-01 2007 og 

27-11 2018 

› Møteuhell med 2 personbiler, 4 lettere skadet. 2014. 

› Påkjøring bakfra med 3 personbiler, 3 lettere skadet. 2011. 

Begge ulykkene har skjedd på veistrekning uten kryss/avkjøring. 

Mørkvedveien 

På Mørkvedveien mellom Kongsdatterveien og Hundstadringen er det registrert 

3 ulykker siden 1.1.2007. 

Øst for Grelsdalsveien er det registeret én ulykke 

› Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler, 1 lett skadet. 

2013 

Mellom Grelsdalsveien og Mørkvedtråkket 

› Sykkelulykke med uklart forløp, 1 lett skadet. 2010 

 Mellom Mørkvedtråkket og Hundstadringen 

› Påkjøring bakfra med 2 personbiler, 2 lettere skadet, 2012. 
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Oppsamling 

Det kan ikke på bakgrunn av de registrerte ulykkene beskrives et generelt ulyk-

kesmønster. Det fremgår også at ulykkene er spredt over perioden. Ulykkesbil-

det tyder ikke på at det er særlige forholdsregler eller tiltak som bør tas i forbin-

delse med etablering av de nye områdene og veier, utover at veianleggene bør 

utformes etter gjeldende regler og veiledninger. 

3.2 Kollektivtrafikk 

Mørkved stasjon ligger knappe 1 km fra den nye atkomstveien til planområdet 

og er således i gangavstand, avhengig av værforhold. Stasjonen betjenes av få 

avganger og toget er derfor ikke opplagt til pendling. Busslinje 4 betjener områ-

det og stanser ved den nye atkomstveien. Det er avganger ca. hver time. Regio-

nalbusser stanser ved Mørkved stasjon. Det er snakk om 4 regionallinjer med 

relativt få avganger hver. Med dagens betjening vurderes det at en begrenset 

andel av trafikken til og fra planområdet vil foregå med kollektivtrafikk. Men 

dersom kollektivbetjeningen økes og tiltak til begrensning av biltrafikk gjennom-

føres, kan kollektivandelen økes på lengre sikt.  

3.3 Myke trafikanter 

Sykling til og fra planområdet er en mulighet. Det er gang- og sykkelvei langs 

Bodøveien, som også anvendes som atkomstvei til boligene som ligger langs 

veien. Sykling er grunnet værforhold mest relevant i sommerperioden, og syk-

kelandelen sett over hele året vurderes begrenset. På lenger sikt kan en sats-

ning på økt sykling i Bodø og omegn bidra til at sykkelandelen for planområdet 

økes. 
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4 Planlagt utbygging 

Det nye området forventes utbygget hovedsakelig med blandet forretning, næ-

ring og tjenesteytelser. Et enkelt felt kan bestå av en blanding av forretning/næ-

ring og tjenesteytelser. Det vil også bli etablert boliger på lenger sikt. Prosjekt-

området fremgår av figur 6. 

 

Figur 6 Prinsippskisse av planområdet. Gul farge angir boliger, mens lilla skravert 

er næring / tjenesteytelser. Utsnitt av kart fra Bodø kommune. 

Arealene sør for Bodøveien oppdeles som vist i tabell 3. Det etableres en ny at-

komstvei til området fra Bodøveien. Arealene forbindes med Mørkvedveien med 

ny vei mellom Bodøveien og Mørkvedveien.  

  



 

 

     

TRAFIKKANALYSE MØRKVED  11  

http://projects.cowiportal.com/ps/A119442/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse Mørkved_oppdatering_17_01_2019.docx  

 

Tabell 3 Feltareal og BYA % for feltene sør for Bodøveien i planområdet1 

Felt Feltareal, m² BYA % 

N/T 2 8 200 100 

F/T (OBS-bygg) 4 300 100 

N/T 3 (OBS-bygg) 9 200 100 

N/T 4 9 500 100 

N/T 5 11 100 100 

N/T 6 11 900 100 

B1 27 200 30 

Arealer nord for Bodøveien oppdeles som vist i tabell 4. Arealene nord for Bodø-

veien forbindes med både Bodøveien og Mørkvedveien med en ny atkomstvei til 

ny vei mellom Bodøveien og Mørkvedveien. 

Tabell 4 Feltareal og BYA % for feltene nord for Bodøveien i planområdet 

Felt Feltareal m²  BYA % 

N/T 21 800 100 

N/T 8 30 400 100 

4.1 Grunnlag for beregning av generert trafikkmengde 

Generert trafikk beregnes ut fra gulvareal for funksjoner som etableres i et om-

råde. Dvs. at arealer til parkering mv. ikke medregnes. For å kunne beregne tra-

fikkmengdene er det derfor nødvendig å gjøre noen forutsetninger om hvor stor 

del av feltenes areal som vil utgjøres av bebygd areal. Det er generelt usikkert 

hvor stor en del av områdene som bebygges og hvor stor del som genererer tra-

fikk. Det anvendes derfor en konservativ vurdering slik at trafikkanalysen blir ro-

bust. 

OBS-bygget etableres i feltene F/T og N/T 3, som til sammen har et areal på 

13 500 m². Det bebygde arealet vil være 7 850 m², svarende til 58% av felt-

arealet. Det forutsettes derfor at de øvrige arealer til forretning, næring og tje-

nesteyting bebygges med et bygningsareal svarende til 60% av feltets samlede 

areal. I tabell 5 sees bygningsareal for feltene sør for Bodøveien. 

 

                                                
1 N/T 1 er utgått i den nye arealplan.  
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Tabell 5 Beregnet bygningsareal for feltene sør for Bodøveien  

Felt Feltareal (m²) Bygningsareal (m²)2  

N/T 2 8 200 5 760 

F/T (OBS-bygg) 4 300 

10 100 

N/T 3 (OBS-bygg) 9 200 

N/T 4 9 500 7 280 

N/T 5 11 100 7 400 

N/T 6 11 900 7 750 

Boligområdet sør for Bodøveien planlegges bebygd med en utnyttelsesgrad på 

30 %. Bygningsareal ses i tabell 6.  

Tabell 6 Beregnet bygningsareal for boligområdet sør for Bodøveien 

Felt Feltareal (m²) Bygningsareal (m²)  

B1 27 200 8 160 

 

I tabell 7 sees bygningsareal for området nord for Bodøveien. 

Tabell 7 Beregnet bygningsareal for området nord for Bodøveien. 

Felt Feltareal, (m²) Bygningsareal (m²)3  

N/T 21 800 13 080 

N/T 8 30 400 18 240 

COWIs beregning av generert trafikk i planområdet er foretatt med utgangs-

punkt i erfaringstall for turgenerering (blant annet fra Staten vegvesen og 

PROSAM). Disse erfaringstallene er vurdert på bakgrunn av ulike områdetyper, 

f.eks. områder i Oslo sentrum, utenfor Oslo sentrum og områder i mindre byer. 

For hvert enkelt planområde kan konkrete forhold dog medføre at turgenere-

ringen er lavere eller høyere enn erfaringstallene. Det er således en usikkerhet 

knyttet til disse. Erfaringstallene gir beste grunnlag for å vurdere trafikkgenere-

reringen og bør derfor anvendes, også selv om tallene ikke spesifikt er beregnet 

for Nordland. 

Mulighetene for bruk av andre transportmidler enn bil – f.eks. kollektivtrafikk el-

ler sykkel – påvirker også trafikkgenereringen.  

                                                
2 Beregnet som 60% av feltareal. 
3 Beregnet som 60% av feltareal. 
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4.2 Trafikkgenerering næring/tjenesteytelser 

I feltene F/T og N/T3 etableres byggevarehandel. Erfaringsmessig genereres det 

på virkedøgn 20 bilturer per 100 m² salgsareal4. 

Funksjon Antall Enhet 

Byggevarehandel 20 bilturer per 100 m² salgsareal 

Det foreligger erfaringstall fra PROSAM5 for næring (kontorer og lignende) basert 

på antall av ansatte. Disse erfaringstallene angir at det i gjennomsnitt genereres 

1,72 bilturer per ansatt per virkedøgn. 

Antallet fremtidige ansatte kjennes ikke for planområdet, og det vites ikke hvil-

ken type næring som blir etablert i planområdet. Det tas utgangspunkt i et kon-

servativt estimat av antall kvadratmeter næringsbebyggelse per ansatt i den nye 

bebyggelse på 25 m² per ansatt. Dette vil medføre at det genereres 7 turer per 

100 m² næring per virkedøgn. 

Tabell 8 Turproduksjon for næring i planområdet 

Funksjon Antall Enhet 

Næring 25 m² per ansatt 

Næring 1,72 bilturer per ansatt 

Næring 6,88 turer per 100 m² 

Det skal også etableres tjenesteytelser i planområdet. Det dreier seg generelt 

om salg av ikke-fysiske ytelser som bankdrift, helse mv. Fra Statens vegvesen6 

foreligger erfaringstall for turgenerering for yrke av denne type. 

Tabell 9 Turproduksjon for tjenesteytelser i planområdet 

Funksjon Antall Enhet 

Bank 6 - 12 turer per 100 m² 

Helse 5 - 20 turer per 100 m² 

Offentlig kontor 5 - 20 turer per 100 m² 

Det fremgår av tabell 9, at erfaringstall for turgenerering for tjenesteytelser lig-

ger spredt. Planområdet vil ha en begrenset betjening med kollektivtrafikk, men 

det er mulig å sykle til og fra planområdet. Turgenerering er derfor vurdert å 

                                                
4 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter, PROSAM rapport 167, 

2008. 
5 Turproduksjon for kontorbedrifter og kjøpesentre, PROSAM rapport 103, 2003. 
6 Trafikkberegninger, Statens Vegvesen rapport V713, 2014. 
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ligge i den øvre del av erfaringstallene. Det forventes at turgenereringen pri-

mært vil svare til generering for helse og offentlig kontor. Det forutsettes derfor 

14 turer per 100 m² til beregningen. 

Planområdets bebyggelse består av en blanding av næring og tjenesteyting. Det 

vites ikke hvordan den reelle fordeling vil være, og til grunn for beregningene 

anvendes derfor en fordeling på 50 % næring og 50 % tjenesteyting. I gjen-

nomsnitt vurderes det derfor at det genereres 11 turer per 100 m² næring/tje-

nesteyting per virkedøgn. 

En oppsamling av de turproduksjonsverdier som anvendes i beregningene, for-

delt på funksjon, fremgår av tabell 10. 

Tabell 10 Turproduksjon fordelt på funksjoner for planområdet 

Funksjon Turproduksjon Enhet 

Næring 7 turer per 100 m² 

Tjenesteytelser 14 turer per 100 m² 

N/T 11 turer per 100 m² 

4.3 Trafikkgenerering bolig 

Bilturproduksjonen for boligområder avhenger av flere parametere; avstanden til 

by, type bebyggelse, antall personer i husstanden, kollektivtrafikk, sykkelforhold 

mv.  

Prosjektområdet ligger ca. 8 km fra Bodø sentrum og etableres som frittstående 

hus. Boligområdet forventes utbygget med lav tetthet. 

Ifølge kommunefakta for Bodø kommune bor det i dag 2,17 personer per hus-

stand7. 

Erfaringstall for bilturgenerering for boliger i Nordland foreligger ikke umiddel-

bart. PROSAM har beregnet erfaringstall for boliger i Oslo og Akershus, som ad-

skiller seg fra Nordland bl.a. ved en generell høyere tetthet og mer kollektivbe-

tjening. Generelt kan det dermed vurderes at biltrafikkgenereringen i Bodø er 

høyere enn i for eksempel Akershus.  

Til beregningene tas det utgangspunkt i erfaringstallene for Akershus, som et 

grunnlag for turgenereringen fra boliger i området, se tabell 11. 

 

 

                                                
7 https://www.ssb.no/kommunefakta/bodo  
 

https://www.ssb.no/kommunefakta/bodo
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Tabell 11 Antall bilbevegelser per hushold (sum til/fra). Gjelder for mandag-fredag8. 

  Personer per hushold 

Km fra Oslo 

sentrum 

Bebyggelse 1 2 3 4 

20 km+ Middels tett-

het/urbant 

1,4 – 1,9 3,0 – 4,1 4,4 – 5,8 5,4 – 6,9 

Middels tett-

het 

1,6 – 2,4 3,4 – 5,0 4,9 – 6,9 5,9 – 8,1 

Lav  

tetthet/urbant 

1,4 – 2,4 3,0 – 4,9 4,5 – 6,7 5,5 – 7,9 

Lav  

tetthet 

1,6 – 2,7 3,5 – 5,4 5,1 – 7,4 6,2 – 8,6 

Det vurderes at den mest representative type bebyggelse er i lav tetthet. Til be-

regningen forutsettes antallet personer per husstand å være litt høyere enn 

gjennomsnittet i Bodø kommune, dvs. 3 personer. Det ses i tabell 11 at turgene-

rering i Akershus 20 km+ fra Oslo ligger mellom 5,1-7,4 bilbevegelser per hus-

hold. Sammenholdt med avstanden til Bodø fra planområdet og kollektivtrafikk-

tilbudet, vurderes turgenerering å ligge i den øvre del. Samlet vurderes det at 

en turgenering på 7 bilturer per hushold per virkedag er representativt for det 

nye boligområdet.  

Det er ikke avklart hvor mange boliger som etableres i området, og det må såle-

des tas noen forutsetninger. Det vurderes til beregningen at hver bolig i gjen-

nomsnitt er på 120 m². Dette betyr at det forutsatte bygningsareal på 8160 m² 

svarer til 68 boliger. 

Vurdering av trafikkgenereringsfaktorene 

Som beskrevet er turgenereringstallene beregnet på bakgrunn av funksjoner 

plassert i Oslo og Akershus fylke. Disse fylkene har generelt en større kollektiv- 

og sykkelandel i transporten enn Nordland fylke, og dermed er det i vesentlig 

grad tatt høyde for at bilandelen i planområdet i Mørkved på lengere sikt kan re-

duseres. 

Av hensyn til robustheten av trafikkanalysen er det dog også hensiktsmessig at 

det arbeides med konservative tall, så infrastrukturløsningene ikke dimensjone-

res til for lite trafikk. 

Samlet vurderes det at de konkrete forhold om kollektivbetjening og mulighet 

for sykling til og fra området ikke vil medføre behov for justering av turgenera-

sjonstallene. 

                                                
8 Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus, PROSAM, 2006 
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4.4 Fremtidig trafikk med utbygging av prosjektområdet 

Trafikgenering beregnes ut fra forutsetningene beskrevet i avsnitt 4.1 – 4.3. Det 

beregnes et antall kjøretøysturer, som genereres per virkedøgn av feltene i pla-

nområdet. Turtallet beskriver antallet av turer til og fra hvert felt.  

Sør for Bodøveien 

Feltene sør for Bodøveien genererer i alt ca. 5 500 bilturer per virkedøgn.  

Hovedparten av trafikken er til og fra næring/tjenesteytelse i området. 

Tabell 12 Bilturer per virkedøgn, planområde sør. 

Felt Feltareal, 

m² 

Bygnings-

areal 

Turer pr. 

100 m² 

Turer per virke-

døgn 

N/T 2 8 200 5 760 11 605 

F/T (OBS-bygg) 4 300 

10 100 20 2 020 

N/T 3 (OBS-bygg) 9 200 

N/T 4 9 500 7 280 11 764 

N/T 5 11 100 7 400 11 777 

N/T 6 11 900 7 750 11 814 

B1 27 200 8 160 -9 340 

I alt  - - - 4 980 

Nord for Bodøveien 

Feltene nord for Bodøveien genererer i alt ca. 3.300 turer per virkedøgn.  

Tabell 13 Bilturer per virkedøgn, planområde nord. 

Felt Feltareal, 

m² 

Bygnings-

areal 

Turer pr. 

100 m² 

Turer per virke-

døgn 

N/T  21 800 13 080 11  1 373 

N/T 8 30 400 18 240 11 1 915 

I alt - - - 3 288 

4.5 Trafikkfordeling i veinettet 

Til beregningene må det forutsettes hvordan trafikken til og fra planområdet for-

deler seg i veinettet. Fordelingen fastlegges på bakgrunn av tyngden i bebyg-

gelse i omegnen til planområdet. 

                                                
9 Det regnes med 120 m² per bolig. Dvs., at det etableres 8.160/120 = 68 boli-

ger, som hver genererer 7 bilturer per døgn. 
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Bodø sentrum vest for planområdet er det største bebygde området i nærheten 

av planområdet, og hovedparten av trafikken til og fra planområdet vil derfor 

være mot vest. Nord for planområdet ligger Mørkved, som forbindes med plan-

området med en ny veiforbindelse mellom Mørkvedveien og Bodøveien. Mørk-

ved-området er vesentlig mindre enn Bodø, og en mindre andel av trafikken ge-

nerert av planområdet vil være til og fra Mørkved. Øst for planområdet ligger 

også mindre bebyggelser (bl.a. Løding og Fauske), og en mindre andel av trafik-

ken generert av planområdet vil derfor gå i østlig retning. 

Samlet vurderes det til beregningene følgende: 

› 70% av trafikken generert i planområdet går mellom planområdet og Bodø 

mot vest 

› 15% av trafikken generert i planområdet går mellom planområdet og Mørk-

ved mot nord 

› 15% av trafikken generert i planområdet går mellom planområdet og be-

byggelser mot øst 

 

Figur 7 Forutsatt fordeling av trafikken til og fra planområdet både nord og sør for 

Bodøveien.  

Overflyttet trafikk 

Etablering av den nye forbindelsen mellom Mørkvedveien og Bodøveien vil med-

føre en overføring av trafikk fra Mørkvedveien til Bodøveien. Det dreier seg sær-

lig om de trafikanter som kjører mellom Bodø sentrum og området omkring 

Bjørndalsveien, samt til og fra universitetet. Det vurderes til beregningene at 

halvparten av trafikken som i dag kjører via Mørkvedveien øst for Greisdalsveien 

(ÅDT ca. 3.600), i fremtiden vil kjøre via den nye forbindelsesveien mellom 

Mørkvedveien og Bodøveien. Til beregningene forutsettes det at 50% av denne 

trafikken kommer fra vest og 50% fra øst. 
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5 Trafikk i 2040 

Det planlegges en byvekstavtale for Bodø som kan medføre en lavere trafikk-

vekst ved planområdet enn tidligere forutsatt. En byvekstavtale har forskjellige 

fokusområder med bla. tiltak som bidrar til at flere reiser kollektivt samt et null-

vekstmål for personbiltrafikken.  

Derfor oppdateres trafikkberegninger med to scenarier – et med generell trafikk-

vekst for Nordland fylke (som forutsatt i tidligere utgave av trafikkanalysen) 

samt et scenario som tar utgangspunkt i et null-vekstmål i Bodø og Mørkved. 

Scenariene og betydningen for trafikkveksten beskrives kortfattet herunder. 

Framskriving med generell vekstfaktor 

I dette scenariet fremskrives trafikken med generelle vekstfaktorer for Nordland 

fylke. Vekstfaktorene er hentet fra beregningsprogrammet EFFEKT. 

Framskrivning med lavvekstmål 

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Kystverket, Jernbanedirektoratet, 

Avinor AS, Fylkesmannen i Nordland og Statens vegvesen har inngått en avtale 

om byutredning i samarbeidsprosjektet Ny by Bodø – Smart transport. Bodø 

kommune jobber for å komme med i storbyordningen, og legger derfor opp til at 

den nye byutredningen skal ha like store miljøambisjoner og tilfredsstille de 

samme faglige kravene som i storbyutredningene, herunder nullvekstmålet for 

personbiltrafikken. Dette medfører at vekst i persontransport skal tas av kollek-

tivtrafikk, sykkel og gange. 

Nullvekstmålet bygger på en økt satsning på kollektivtrafikk, sykkel og gange 

frem mot 2030. I de førstkommende årene vil nullvekstmålet ha begrenset ef-

fekt på trafikkveksten i Bodø, mens effekten forventer å øke i årene heretter. 

Derfor tas det utgangspunktet i den generelle trafikkveksten for Bodø frem til 

2020 og en reduksjon av veksten i trafikken med lette kjøretøy fra 2020. 

Det anvendes følgende framskrivning av biltrafikken. Trafikkveksten er angitt for 

hele perioden, dvs. at det i lavvekstscenariet vurderes at trafikken med lette 

kjøretøy mellom 2020 og 2024 økes med 2,5 % i alt. 

› 2017-2019: 0,6 % pr. år  

› 2020-2028: 0,4 % pr. år 

› 2029-2030: 0,3 % pr. år 

› 2031-2040: 0,2 % pr. år 

 

Framskrivningen i antall av tunge kjøretøy tar utgangspunkt i EFFEKT. 

Tabell 14 Framskrivningsfaktor fra år 2020 til 2040. 

Fremskrivningsfaktor fra år 2020-2040 

Høyvekstscenariet 1,14 

Lavvekstscenariet 1,07 
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5.1 Trafikk i 2040 med vekstfaktor fra EFFEKT, uten 

utbygging 

Trafikkmengden framskrives til åpningsår +20 år for prosjektområdet. Åpnings-

året er ikke fastsatt nøyaktig, men det forutsettes at en beregning for 2040 er 

passende med hensyn til de generelle usikkerheter ved trafikkprognoser på lang 

sikt. Forskjellene i trafikkmengdene såfremt åpningsår flyttes et eller to år, er 

ganske begrenset. 

Framskrivningsfaktorene for hhv. høy- og lavvekstscenariet vises i Tabell 14. 

Den framskrevne trafikken på veiene uten utbygging av prosjektområdet frem-
går av tabell 15. 

Tabell 15 Trafikk i 2040 med høyvekst, men uten utbygging av områdene. 

Vei ÅDT 

Andel 

lange 

kjøret-

øyer 

Antall 

lette 

Antall 

lange 

Kjøret-

øyer 

År 

Bodøveien 14884 10,7% 13289 1595 2040 

Mørkvedveien v. Mørk-

vedhallen 
6171 1,8% 6059 112 2040 

Mørkvedveien v. Bodin Vgs. 9142 1,6% 8992 150 2040 

Mørkvedveien øst for Greis-

dalsveien 
4135 1,6% 4069 66 2040 

 

5.2 Trafikk i 2040 med Nullvekstmål, uten utbygging 

Trafikkmengden framskrives til åpningsår +20 år for prosjektområdet med null-

vekstmål. Forskjellene i trafikkmengdene såfremt åpningsår flyttes et eller to år, 

er ganske begrenset. 

Tabell 16 Trafikk i 2040 med nullvekstmål og uten utbygging av områdene. 

Vei ÅDT 

Andel 

lange 

kjøret-

øyer 

Antall 

lette 

Antall 

lange 

Kjøret-

øyer 

År 

Bodøveien 14039 11,4% 12444 1595 2040 

Mørkvedveien v. Mørk-

vedhallen 
5786 1,9% 5674 112 2040 

Mørkvedveien v. Bodin Vgs. 8570 1,8% 8420 150 2040 

Mørkvedveien øst for Greis-

dalsveien 
3876 1,7% 3810 66 2040 
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6 Kapasitetsberegninger 

Modellberegningen av kryssene er utført i simuleringsverktøyet SIDRA. Modell-

beregningen tar utgangspunkt i trafikkmengder for 2017 med henblikk på en be-

skrivelse av hvordan dagens situasjon vil endres med utbyggingen av plan om-

rådet nord og søt for Bodøveien. Det gjennomføres også en beregning for åp-

ningsår +20 år, dvs. for 2040 for begge scenarier (Lavvekstmål og EFFEKT). 

Vurdering av kapasiteten i kryss er utført på bakgrunn av LOS-begrepet (Level 

of Service), som er definert i tabell 17 og tabell 18, og belastningsgraden i krys-

set.  

Kategorisengen av betydningen av middelforsinkelse i LOS-begrepet varierer ef-

ter krysstype. Forklaring skal finnes i krysstypens trafikkavvikling samt hvordan 

trafikantene oppfatter ventetid i ulike krysstyper. Definisjon av LOS i ikke signal-

regulert kryss vises i tabell 17 og for rundkjøringer i tabell 18.  

Tabell 17 Definisjon av LOS for vikepliktsregulert kryss (HCM 2010) 

LOS Beskrivelse Middelforsinkelse 

[sek.] 

Vikeplikt 

A Nesten ingen forsinkelse <10 

B Begynnende forsinkelse 10-15 

C Liten forsinkelse 15-25 

D Noe forsinkelse 25-35 

E Stor forsinkelse 35-50 

F Meget stor forsinkelse >50 

 

Det ses at middelforsinkelsen er mere "akseptabel" i rundkjøringer i LOS-

begrepet end for ikke signalregulert kryss. 

Tabell 18 Definisjon av LOS for rundkjøringer (SIDRA 8.0) 

LOS Beskrivelse Middelforsinkelse 

[sek.] 

Vikeplikt 

A Nesten ingen forsinkelse <10 

B Begynnende forsinkelse 10-20 

C Liten forsinkelse 20-35 

D Noe forsinkelse 35-50 

E Stor forsinkelse 50-70 

F Meget stor forsinkelse >70 
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I kapasitetsberegningene beregnes også belastningsgraden B. Belastningsgra-

den B er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B=tra-

fikkvolum/kapasitet). En belastningsgrad på B=1,0 innebærer at 100 % av ka-

pasiteten teoretisk sett er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling. I prak-

sis regner man at B < 0,7 betegnes som lavt belastet. B=0,7 - 0,8 (70 % - 80 

% kapasitetsutnyttelse) og opp mot B=0,85 gir en akseptabel trafikkavvikling, 

mens belastningsgrader over 0,85 betegnes som sterkt/meget sterkt belastet. 

6.1 Forutsetninger 

Det er forutsatt i kapasitetsberegningene at fartsgrense på forbindelsesveien 

mellom Bodøveien og Mørkvedveien skiltes til 50 km/t. Derutover at den skiltede 

hastighet internt i planområdet blir 30 km/t. 

For Mørkvedveien og Bodøveien er eksisterende fartsgrense anvendt, dvs. hhv. 

50 km/t og 60 km/t. 

Tungkjøretøysandelen er satt til 5% på Forbindelsesveien, Mørkvedveien og i 

planområde nord og sør. 

Det er forutsatt at forbindelsesveien kun etableres såfremt planområde nord og 

sør etableres. Derfor er det ikke gjennomført kapasitetsberegninger for 0-alter-

nativ uten utbygging av planråde nord og sør. 

Det er forutsatt at det beregnes på simpleste løsning, som ofte er den minst om-

kostningskrevende. Derfor beregnes heller ikke mere avanserte løsninger, hvor 

beregningene med den simpleste løsningen viser god trafikkavvikling i 2020 og 

2040. 

Statens vegvesen ønsker at nye kryss på Bodøveien etableres som toplanskryss. 

For å synliggjøre konsekvensene ved ulike kryssløsninger er gjennomført bereg-

ninger både for kryss i et plan og for toplanskryss. 

Der er ikke i kapasitetsberegningene tatt høyde for arealbehovet i forhold til 

geometrien.  

6.2 Trafikkavvikling 2020 

Kølengder og ventetider kan for alle kapasitetsberegningene finnes i vedlegg. 

6.2.1  Forbindelsesveien x planområde nord 

Kapasitetsberegningene for T-krysset ved Forbindelsesveien og det nordlige pla-

nområdet viser at den beregnede trafikkmengde avvikles uten problemer (ser-

vicenivå A) både i morgen- og ettermiddagsrush i et vikepliktsregulert T-kryss.  

Derfor utføres ikke kapasitetsberegninger for dette krysset med en rundkjøring, 

men erfaringsmessig vil en rundkjøring i krysset også gi en god avvikling av tra-

fikken. 



 

 

     

 22  TRAFIKKANALYSE MØRKVED 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A119442/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse Mørkved_oppdatering_17_01_2019.docx 

 

Figur 8 Skisse av T-kryss forbindelsesveien x Planområde nord. 

 

Morgen 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien sør 

Rett fram A 0,3 0 sek. <1 m 128 

Høyre A 0,3 5 sek. <1 m 378 

     506 

Planområde nord 

Venstre A 0,1 5 sek. 2 m 41 

Høyre A 0,1 3 sek. 2 m 7 

     48 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,2 8 sek. 5 m 67 

Rett fram A 0,2 1 sek. 5 m 170 

     237 

Samlet 

Alle A 0,3 4 sek. 5 m 791 
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Ettermiddag 

Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien sør 

Rett fram A 0,2 0 sek. <1 m 156 

Høyre A 0,2 5 sek. <1 m 126 

     282 

Planområde nord 

Venstre A 0,4 5 sek. 12 m 294 

Høyre A 0,4 4 sek. 12 m 52 

     346 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,1 6 sek. 2 m 22 

Rett fram A 0,1 1 sek. 2 m 142 

     164 

Samlet 

Alle A 0,4 3 sek. 13 m 792 

6.2.2 Mørkvedveien x Forbindelsesveien 

Kapasitetsberegningene viser, at trafikken i krysset Mørkvedveien x Forbindel-

sesveien kan avvikles med servicenivå A både i morgen- og ettermiddagsspiss-

time i 2020 med en utforming som T-kryss. 

 

Morgen 

Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien 

Venstre A 0,2 7 sek. 4 m 73 

Høyre A 0,2 5 sek. 4 m 73 

     146 

Mørkvedveien øst 

Venstre A 0,2 6 sek. 5 m 139 

Rett fram A 0,2 1 sek. 5 m 108 

     247 

Mørkvedveien vest 

Rett fram A 0,2 <0 sek. 0 m 108 

Høyre A 0,2 5 sek. 0 m 139 

     247 

Samlet 

Alle A 0,2 4 sek. 5 m 640 
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Ettermiddag 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien 

Venstre A 0,3 7 sek. 6 m 121 

Høyre A 0,3 5 sek. 6 m 121 

     242 

Mørkvedveien øst 

Venstre A 0,2 6 sek. 6 m 92 

Rett fram A 0,2 1 sek. 1 m 108 

     200 

Mørkvedveien vest 

Rett fram A 0,2 <1 sek. 1 m 108 

Høyre A 0,2 5 sek. 1 m 92 

     200 

Samlet 

Alle A 0,3 4 sek. 6 m 642 

 

6.2.3 Bodøveien x Forbindelsesveien 

Det er gjennomført kapasitetsberegning med ulike utforminger av kryssløsninger 

i et plan for krysset Bodøveien x Forbindelsesveien. Disse viser følgende: 

› Vikepliktsregulert kryss kan ikke avvikle trafikken hensiktsmessig i 2020 

› I en rundkjøring med 1 sirkulasjonsfelt kan trafikken ikke avvikles hensikts-

messig i 2020 

› I en rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelter og en sentraløy med en diameter 

på 30 m kan ikke avvikle trafikken hensiktsmessig i 2040. Derfor beregnes 

med en sentraløy med diameter på 40 meter og kjørefeltbredde på 4 meter 

pr. felt i sirkulasjonsfeltet dvs. samlet diameter på rundkjøringen på 56 m.   

› Et kryss med signalregulering kan avvikle trafikken akseptabel, såfremt det 

etableres med 3-4 kjørespor i innfarten. En slik løsning vil være ganske stor 

og anbefales som utgangspunkt ikke. 

Løsninger med vikepliktsregulert kryss og lille rundkjøring fravelges derfor og 

beskrives ikke nærmere. 

Rundkjøring med to sirkulasjonsfelter 

Kapasitetsberegninger for en rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelter viser, at tra-

fikken i 2020 kan avvikles hensiktsmessig. Belastningsgraden på Bodøveien 

både morgen- og ettermiddagsrush er 0,7 i begge retninger, hvilket betyder at 

det oppnås en god trafikkavvikling.  
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Morgen 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde sør 

Venstre B 0,2 13 sek. 6 m 102 

Rett fram A 0,1 9 sek. 3 m 1 

Høyre A 0,1 9 sek. 3 m 34 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,7 14 sek. 47 m 103 

Rett fram A 0,7 7 sek. 47 m 765 

Høyre A 0,4 6 sek. 14 m 253 

Forbindelsesveien nord 

Venstre B 0,1 14 sek. 3 m 32 

Rett fram A 0,2 6 sek. 5 m 1 

Høyre A 0,2 7 sek. 5 m 76 

Bodøveien vest 

Venstre B 0,7 11 sek. 46 m 253 

Rett fram A 0,7 4 sek. 46 m 765 

Høyre A 0,4 5 sek. 16 m 308 

Samlet 

Alle A 0,7 7 sek. 47 m 2693 
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Ettermiddag 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde sør 

Venstre B 0,3 12 sek. 11 m 241 

Rett fram A 0,2 7 sek. 5 m 1 

Høyre A 0,2 8 sek. 5 m 80 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,7 13 sek. 35 m 56 

Rett fram A 0,7 6 sek. 35 m 765 

Høyre A 0,4 6 sek. 12 m 141 

Forbindelsesveien nord 

Venstre B 0,1 14 sek. 3 m 32 

Rett fram A 0,2 6 sek. 5 m 1 

Høyre A 0,2 7 sek. 5 m 76 

Bodøveien vest 

Venstre B 0,6 10 sek. 28 m 141 

Rett fram A 0,6 4 sek. 28 m 765 

Høyre A 0,3 4 sek. 11 m 169 

Samlet 

Alle B 0,7 6 sek. 35 m 2468 

 

Toplanskryss 

I et toplanskryss vil trafikanter som kjører rett frem på Bodøveien ikke krysse 

andre trafikkstrømmer. Derfor gjennomføres kapasitetsberegninger for de ram-

pekryss, hvor rampene til og fra Bodøveien forbindes til Forbindelsesveien. I 

2020 kan trafikken i rampekryssene avvikles med servicenivå B, dvs. uten for-

sinkelser. Maksimal belastningsgrad er på 0,76 som oppstår på rampen fra vest i 

morgenrush.  

Morgen, rampe sør 
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Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Rett fram A 0,1 0 sek. 0 m 102 

Høyre A 0,1 5 sek. 0 m 34 

     136 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,2 6 sek. 2 m 32 

Rett fram A 0,2 1 sek. 2 m 179 

     211 

Bodøveien vest 

Venstre B 0,6 11 sek. 33 m 253 

Rett fram A 0,6 9 sek. 33 m 1 

Høyre A 0,6 8 sek. 33 m 308 

     562 

Samlet 

Alle A 0, 6 6 sek. 33 m 909 

 
 
Ettermiddag, rampe sør 
 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Rett fram A 0,2 0 sek. 0 m 241 

Høyre A 0,2 5 sek. 0 m 80 

     321 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,1 7 sek. 2 m 32 

Rett fram A 0,1 1 sek. 2 m 56 

     88 

Bodøveien vest 

Venstre A 0,4 9 sek. 9 m 241 

Rett fram A 0,4 7 sek. 9 m 1 

Høyre A 0,4 6 sek. 9 m 169 

     311 

Samlet 

Alle A 0,4 4 sek. 9 m 720 
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Morgen, rampe nord 

 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Venstre A 0,3 6 sek. 7 m 142 

Rett fram A 0,3 1 sek. 7 m 287 

     429 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,4 11 sek. 14 m 103 

Rett fram A 0,4 9 sek. 14 m 1 

Høyre A 0,4 8 sek. 14 m 253 

     357 

Forbindelsesveien nord 

Rett fram A 0,1 0 sek. 0 m 32 

Høyre A 0,1 5 sek. 0 m 76 

     108 

Samlet 

Alle A 0,4 5 sek. 14 m 894 
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Ettermiddag, rampe nord 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Venstre A 0,4 5 sek. 15 m 377 

Rett fram A 0,4 1 sek. 15 m 221 

     598 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,3 13 sek. 9 m 56 

Rett fram A 0,3 10 sek. 9 m 1 

Høyre A 0,3 7 sek. 9 m 141 

     232 

Forbindelsesveien nord 

Rett fram A 0,1 0 sek. 0 m 32 

Høyre A 0,1 5 sek. 0 m 76 

     108 

Samlet 

Alle A 0,4 5 sek. 15 m 904 

 

6.3 Trafikkavvikling 2040 

Åpningsår 2020 legges til grunn for beregningen, og det gjennomføres en kapa-

sitetsberegning for åpningsår +20 år, dvs. 2040. Trafikken i krysset er frem-

skrevet til 2040 med framskrivningstall fra Statens Vegvesen, jf. avsnitt 0. 

6.3.1 Forbindelsesveien x Planområde nord 

Kapasitetsberegningene for et T-kryss i krysset Forbindelsesveien x Planområde 

nord viser at den beregnede trafikkmengde i 2040 avvikles uten problemer både 

i morgen- og ettermiddagsrush i et vikepliktsregulert T-kryss (servicenivå A) og 

belastningsgrader under 0,5. Kølengdene medfører ikke tilbakeblokkering til 

andre kryss. 

Det vises ikke kapasitetsberegninger for lavvekst-scenariet idet det ikke er pro-

blemer med trafikkavvikling med høy vekst. 

Morgen 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien sør 

Rett fram A 0,4 0 sek. <1 m 146 

Høyre A 0,4 5 sek. <1 m 431 

     577 

Planområde nord 

Venstre A 0,1 6 sek. 2 m 47 

Høyre A 0,1 3 sek. 2 m 8 

     55 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,3 8 sek. 6 m 76 

Rett fram A 0,3 2 sek. 6 m 194 

     270 

Samlet 

Alle A 0,4 4 sek. 6 m 902 
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Ettermiddag 

Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien sør 

Rett fram A 0,2 0 sek. <1 m 178 

Høyre A 0,2 5 sek. <1 m 144 

     322 

Planområde nord 

Venstre A 0,5 6 sek. 17 m 355 

Høyre A 0,5 4 sek. 17 m 59 

     394 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,2 6 sek. 1 m 25 

Rett fram A 0,2 1 sek. 1 m 162 

     199 

Samlet 

Alle A 0,5 4 sek. 17 m 903 

 

6.3.2 Mørkvedveien x Forbindelsesveien med 
høyvekstscenario 

Kapasitetsberegningene for et T-kryss i krysset Forbindelsesveien x Mørk-

vedveien viser at den beregnede trafikkmengden i 2040 avvikles uten problemer 

både i morgen- og ettermiddagsrush i et vikepliktsregulert T-kryss (servicenivå 

A). Kølengdene medfører ikke tilbakeblokkering til andre kryss. 

Det vises ikke kapasitetsberegninger for lavvekst-scenariet idet det ikke er pro-

blemer med trafikkavvikling med høy vekst. 

Morgen 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien 

Venstre A 0,2 8 sek. 4 m 83 

Høyre A 0,2 5 sek. 4 m 83 

     166 

Mørkvedveien øst 

Venstre A 0,2 6 sek. 6 m 158 

Rett fram A 0,2 1 sek. 6 m 123 

     281 

Mørkvedveien vest 

Rett fram A 0,2 <0 sek. 0 m 123 

Høyre A 0,2 5 sek. 0 m 158 

     182 

Samlet 

Alle A 0,2 4 sek. 6 m 728 
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Ettermiddag 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Forbindelsesveien 

Venstre A 0,3 7 sek. 7 m 138 

Høyre A 0,3 6 sek. 7 m 138 

     276 

Mørkvedveien øst 

Venstre A 0,2 6 sek. 5 m 105 

Rett fram A 0,2 1 sek. 5 m 123 

     228 

Mørkvedveien vest 

Rett fram A 0,2 <0 sek. 0 m 123 

Høyre A 0,2 5 sek. 0 m 105 

     228 

Samlet 

Alle A 0,3 4 sek. 7 m 732 

6.3.3 Bodøveien x Forbindelsesveien 

Kapasitetsberegninger for 2020 viser at et vikepliktsregulert kryss og rundkjø-

ring med ett sirkulasjonsfelt ikke kunne avvikle trafikken hensiktsmessig. Et sig-

nalregulert kryss kan avvikle trafikken med en markant utbygging med 3-4 fel-

ter i hver innfart. Disse ble derfor fravalgt som mulige løsninger. 

Rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelter, høy trafikkvekst 

En rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelter kan avvikle trafikken hensiktsmessig i 

2020. Kapasitetsberegningene for 2040 viser at løsningen med en rundkjøring 

med 2 sirkulasjonsfelter forventelig ville kunne avvikle trafikken akseptabel i 

2040. Belastningsgraden ligger på 0,9 hvilket betyder at kapasiteten er opp-

brukt. Servicenivået er på akseptabelt nivå, men den gjennomsnittlige køen på 

Bodøveien øst er 83 meter i morgenrush, hvilket svarer til ca. 14 biler i kø. Køen 

påvirker ikke andre større kryss på strekningen. Køen mot nord i ny forbindel-

sesvei er kort, og dermed påvirker den ikke krysset mellom Forbindelsesveien 

og nordlig planområde. 

I ettermiddagsrush er det den venstresvingende trafikken fra øst til planområde 

sør og den venstresvingende trafikken fra planområde sør som forsinkes. Øvrig 

trafikk avvikles hensiktsmessig. 
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Morgen 

Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde sør 

Venstre B 0,2 15 sek. 9 m 116 

Rett fram B 0,1 10 sek. 4 m 1 

Høyre B 0,1 11 sek. 4 m 39 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,9 17 sek. 83 m 117 

Rett fram A 0,9 9 sek. 83 m 872 

Høyre A 0,5 7 sek. 19 m 289 

Forbindelsesveien nord 

Venstre B 0,1 15 sek. 4 m 37 

Rett fram A 0,2 7 sek. 7 m 1 

Høyre A 0,2 8 sek. 7 m 87 

Bodøveien vest 

Venstre B 0,8 12 sek. 67 m 288 

Rett fram A 0,8 5 sek. 67 m 872 

Høyre A 0,5 5 sek. 20 m 341 

Samlet 

Alle A 0,9 8 sek. 83 m 3070 

 

Ettermiddag 
Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde sør 

Venstre B 0,4 13 sek. 15 m 275 

Rett fram A 0,2 8 sek. 6 m 1 

Høyre A 0,2 9 sek. 6 m 91 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,8 15 sek. 53 m 64 

Rett fram A 0,8 8 sek. 53 m 872 

Høyre A 0,4 7 sek. 15 m 161 

Forbindelsesveien nord 

Venstre B 0,1 16 sek. 3 m 36 

Rett fram A 0,2 7 sek. 6 m 1 

Høyre A 0,2 8 sek. 6 m 87 

Bodøveien vest 

Venstre B 0,6 11 sek. 37 m 161 

Rett fram A 0,6 4 sek. 37 m 872 

Høyre A 0,4 4 sek. 14 m 193 

Samlet 

Alle A 0,8 7 sek. 53 m 2814 
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Rundkjøring med 2 sirkulasjonsfelter, lavvekst-scenario 

I lavvekst-scenariet er maksimale belastningsgrader er i 2040 på 0,87. Dermed 

er kapasitetsgrensen stort sett nådd. Men trafikken kan fortsatt avvikles aksep-

tabel i rundkjøringen. 

Morgen 

Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde sør 

Venstre B 0,2 14 sek. 8 m 112 

Rett fram A 0,1 10 sek. 4 m 1 

Høyre B 0,1 11 sek. 4 m 37 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,8 16 sek. 68 m 113 

Rett fram A 0,8 9 sek. 68 m 839 

Høyre A 0,5 7 sek. 17 m 277 

Forbindelsesveien nord 

Venstre B 0,1 15 3 m 35 

Rett fram A 0,2 7 7 m 1 

Høyre A 0,2 8 7 m 83 

Bodøveien vest 

Venstre B 0,8 11 59 m 277 

Rett fram A 0,8 5 59 m 839 

Høyre A 0,5 5 19 m 338 

Samlet 

Alle A 0,8 8 68 m 2952 

 

Ettermiddag 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde sør 

Venstre B 0,4 13 14 m 264 

Rett fram A 0,2 8 6 m 1 

Høyre A 0,2 9 6 m 88 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,7 14 46 m 61 

Rett fram A 0,7 7 46 m 839 

Høyre A 0,4 7 14 m 155 

Forbindelsesveien nord 

Venstre B 0,1 15 3 m 35 

Rett fram A 0,2 7 6 m 1 

Høyre A 0,2 7 6 m 83 

Bodøveien vest 

Venstre B 0,6 11 34 m 155 

Rett fram A 0,6 4 34 m 839 

Høyre A 0,4 4 13 m 185 

Samlet 

Alle A 0,7 7 46 m 2706 
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Mindre tiltak i rundkjøring til forbedring av kapasitet 

Det er gjennomført grove vurdering av mindre tiltak i rundkjøringen til forbed-

ring av trafikkavviklingen. 

Filterfelt 

Etablering av et filterfelt mellom Bodøveien vest og planområde sør medvirker til 

at belastningsgraden i vestlig tilfart til rundkjøringen reduseres vesentlig. Men 

belastningsgraden fra øst er fortsatt høy. Et filterfelt her vil kunne redusere be-

lastningsgraden, men geometrisk kan det være uhensiktsmessig å etablere et 

filterfelt her. Filterfelt vil være en løsning til å forbedre trafikkavviklingen. Det 

kan evt. reserveres plass til et filterfelt til etablering på et senere tidspunkt, der-

som behovet oppstår. 

Tabell 19 Maksimale belastningsgrader i Bodøveien 2040 (høyvekst) med og uten fil-

terfelt. 

Bodøveien Morgen Morgen filterfelt Ettermiddag Ettermiddag filterfelt 

Øst 0,83 0,81 0,72 0,72 

Vest 0,78 0,51 0,59 0,44 

 

Økt diameter av sentraløy 

Økes rundkjøringens diameter, så sentraløyen er på 50 m i stedet for 40 kan 

oppnås en bedre trafikkavvikling. Men belastningsgraden i Bodøveien vest er 

fortsatt høy, så det ikke er restkapasitet i rundkjøringen i 2040. 

Tabell 20 Belastningsgrader i Bodøveien 2040 (høyvekst) med sentraløy på hhv. 40 

og 50 m. 

Bodøveien Morgen Morgen 50 m Ettermiddag Ettermiddag 50 m 

Øst 0,83 0,75 0,72 0,66 

Vest 0,78 0,72 0,59 0,55 
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Toplanskryss, høyvekstscenario 

Kapasitetsberegninger for 2040 viser at et toplanskryss kan avvikle trafikken 

hensiktsmessig i morgen- og ettermiddagsrush for både den sydlige og nordlige 

rampe. Maksimal belastningsgrad er 0,7 for rampen fra Bodøveien vest. Dermed 

er restkapasiteten begrenset, men helt akseptabel for en 2040 situasjon. Køen i 

rampen fra vest er på ca. 50 m i morgenrush.  

Rampen bør etableres med tilstrekkelig lengde til at det ikke oppstår tilbakeblok-

kering til Bodøveien, eller med høyresvingefelt som kan medvirke til kortere 

køer. En beregning viser at etablering av 20 m høyresvingefelt på rampen fra 

Bodøveien vest medfører at køen reduseres fra 50 m til ca. 14 m og belastnings-

raden fra 0,7 til 0,4. 

Morgen, rampe sør 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Rett fram A 0,1 0 sek. 0 m 116 

Høyre A 0,1 5 sek. 0 m 39 

     155 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,2 6 sek. 2 m 36 

Rett fram A 0,2 0 sek. 2 m 204 

     240 

Bodøveien vest10 

Venstre B 0,7 13 sek. 50 m 288 

Rett fram B 0,7 11 sek. 50 m 1 

Høyre A 0,7 9 sek. 50 m 351 

     640 

Samlet 

Alle A 0,7 7 sek. 50 m 1035 

 

Med høyresvingefelt på rampen fra Bodøveien vest oppnås følgende resultater. 

Bodøveien vest 

Venstre A 0,4 9 sek. 14 m 288 

Rett fram A 0,4 8 sek. 14 m 1 

Høyre A 0,4 7 sek. 9 m 351 

     640 

 

Det anbefales derfor at det etableres et høyresvingefelt på rampen fra Bodø-

veien vest, dersom toplanskryss etableres. 

 

 

 

                                                
10 Enkeltsporet rampe. 
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Ettermiddag, rampe sør 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Rett fram A 0,3 0 sek. 0 m 275 

Høyre A 0,3 5 sek. 0 m 91 

     366 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,1 7 sek. 2 m 36 

Rett fram A 0,1 1 sek. 2 m 64 

     100 

Forbindelsesveien nord 

Venstre A 0,4 9 sek. 11 m 161 

Rett fram A 0,4 8 sek. 11 m 1 

Høyre A 0,4 6 sek. 11 m 193 

     355 

Samlet 

Alle A 0,4 4 sek. 11 m 821 

 

Morgen, rampe nord 

Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Venstre A 0,3 6 sek. 8 m 162 

Rett fram A 0,3 1 sek. 8 m 327 

     499 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,5 13 sek. 20 m 117 

Rett fram B 0,5 11 sek. 20 m 1 

Høyre A 0,5 9 sek. 20 m 288 

     406 

Forbindelsesveien nord 

Rett fram A 0,1 0 sek. 0 m 36 

Høyre A 0,1 5 sek. 0 m 87 

     123 

Samlet 

Alle A 0,5 6 sek. 20 m 1018 

 

Ettermiddag, rampe nord 

Trafikk-

strøm 
Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Planområde Sør 

Venstre A 0,5 6 sek. 18 m 430 

Rett fram A 0,5 1 sek. 18 m 252 

     682 

Bodøveien øst 

Venstre B 0,3 15 sek. 8 m 64 

Rett fram B 0,3 12 sek. 8 m 1 

Høyre A 0,3 7 sek. 8 m 161 

     226 

Forbindelsesveien nord 

Rett fram A 0,1 0 sek. 0 m 36 

Høyre A 0,1 5 sek. 0 m 87 

     123 

Samlet 

Alle A 0,5 5 sek. 18 m 1031 
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7 Sensitivitetsanalyse for T-kryss og rundkjøring 

Det er utført en sensitivitetsanalyse for plankrysset for både morgen- og etter-

middagsrushene fra 2020 til og med 2060. Analysen er basert på dimensjone-

rende time for krysset. 

Det tas i grafen utgangspunkt i kryssarmen med dårligste trafikkavvikling. 

Kølengder og ventetider fremgår også av grafen. 

7.1.1 T-kryss Forbindelsesveien x Planområde nord 

Det er utført sensitivitetsanalyse med bakgrunn i lavvekstscenariet for T-krysset 

forbindelsesveien x Planområde nord. Det er beregnet at ettermiddagsrush er 

perioden med størst trafikkintensitet. 

Det ses på figur 9 at belastningsgraden med et lavvekstscenario ikke forventes å 

overstige 0,5 i 2060, hvilket betyr at trafikken kan avvikles uten problemer i 

2060. Den gjennomsnittlige ventetiden for alle kryssarmene ligger omkring 4 se-

kunder i 2060.  

 

Figur 9 Sensitivitetsanalyse for T-kryss Forbindelsesvei x nordlig område fra 2020 

til 2060. Lavvekst-scenario. 

Sensitivitetsanalyse for T-kryss Forbindelsesveien x Planområde nord, viser at 

det er tilstrekkelig med restkapasitet i krysset i 2060. Det forventes dermed at 

trafikken kan avvikles akseptabelt.  

7.1.2 Bodøveien x Forbindelsesveien 

For rundkjøringen ved Bodøveien x Forbindelsesveien er sensitivitetsanalysen 

utarbeidet for både høy- og lavvekst-scenariet. 
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Lavvekstscenariet 

I lavvekstscenariet oppstår det dårlig trafikkavvikling omkring 2050, hvor be-

lastningsgraden overstiger 0,8. Det er beregnet en kølengde på 77 m i 2050, 

som tilsvarer omtrent 13 biler i kø. 

 

Figur 10 Sensitivitetsanalyse for rundkjøring Bodøveien x Forbindelsesveien fra 

2020 til 2060. Lavvekst-scenario. 

Høyvekst scenariet. 

I høyvekstscenariet oppstår det dårlig trafikkavvikling mellom 2030 og 2040 

hvor belastningsgraden overstiger 0,8. Kølengdene er i 2040 83 meter dvs. om-

kring 14 biler i kø. I 2060 er det steget til over 42 biler i kø. 

 

Figur 11 Sensitivitetsanalyse for rundkjøring Bodøveien x Forbindelsesveien fra 

2020 til 2060. Høyvekst-scenario. Bemerk at aksene i grafen adskiller seg 

fra grafen med lavvekst-scenariet. 

Sensitivitetsanalysen for løsningen med rundkjøring i krysset Forbindelsesveien 

x Bodøveien viser at trafikkavviklingen mellom 2030-2040 i høyvekstscenariet 

og 2050 i lavvekstscenariet er uhensiktsmessig.  
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7.1.3 Mørkvedveien x Forbindelsesveien 

I lavvekstscenariet vil det ikke oppstå avviklingsproblemer i T-krysset Mørk-

vedveien x Forbindelsesveien. Belastningsgrad når først 0,25 omkring 2060. 

Trafikkavviklingen vil dermed heller ikke være problematisk i høyvekstscenariet. 

 

Figur 12 Sensitivitetsanalyse for T-kryss Mørkvedveien x Forbindelsesveien fra 2020 

til 2060. Lavvekstscenario. 
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8 Oppsamling på kapasitetsberegninger 

Kapasitetsberegningene viser at kryssene i den nordlige delen av planområdet 

også i 2040 vil ha restkapasitet dersom de utformes som enkle T-kryss med vi-

keplikt. 

Et toplanskryss i krysset Bodøveien x Planområde sør kan avvikle trafikken hen-

siktsmessig i 2040, hvor det fortsatt er restkapasitet. Dersom rampeløsningen 

etableres, bør det anlegges høyresvingefelt på rampen fra Bodøveien vest, hvor 

køene uten høyresvingefelt er relativt lange. 

En stor rundkjøring med 2 sirkulasjonsspor vil også kunne avvikle trafikken i 

2040, men det vil kun være ganske begrenset restkapasitet.  

 

Figur 13 Oversikt over relevante kryssløsninger ved planområdet. 
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9 Kollektivbetjening av planområdet 

Det bør legges til rette for god betjening av planområdet med kollektivtrafikk, 

som sammen med gange og sykling skal ta veksten i persontransporten frem-

over, jf. Ny By Bodø. 

I dagens situasjon er det bussbetjening i Bodøveien. Det kan etableres et buss-

stopp med busslomme i begge retninger ved krysset Bodøveien x forbindelses-

veien. Busstoppet for vestgående busser anbefales plassert vest for krysset, slik 

at busstoppet enklest muligst kan kobles til g/s-veinettet. 

Med denne løsningen vil boligområdet sør for Bodøveien kunne ha busstopp i ca. 

200–400 meters avstand. En slik avstand er akseptabel til/fra busstopp. Største-

delen av næringsarealene vil også være innenfor denne avstanden fra busstop-

pet. 

En løsning hvor en eller flere busslinjer kjører inn i planområdet sør for Bodø-

veien anbefales i utgangspunktet ikke. Omveier av denne type er uhensiktsmes-

sige pga. ekstra tidsforbruk som gjør bussen mindre attraktiv for passasjerene 

som ikke skal av eller på bussen i planområdet. Det beste kompromisset mellom 

korte gangavstander mellom busstopp og reisemål samt korte kjøretider for 

andre passasjerer vil dermed være at bussen også fremover kjører i Bodøveien. 

Dersom det på lenger sikt utbygges mer i planområdet, eller det etableres funk-

sjoner som tiltrekker mange busspassasjerer, kan muligheten for å føre en buss-

linje inn i planområdet vurderes nærmere. 

10 Trafikksikkerhet 

Rundkjøring: En rundkjøring vil fungere hastighetsdempende for trafikken i krys-

set. De uhell som kan oppstå vil skje med en lavere hastighet og dermed for-

ventelig lavere risiko for personskader. 

Kryssingsmuligheter for myke trafikanter er problematiske i en rundkjøring med 

to sirkulasjonsfelter. Det bør ikke etableres gangfelt eller sykkelkryssinger i til- 

og utfarter med to felter i hver retning. Kryssing for myke trafikanter bør derfor 

etableres som underganger under veien. 

Toplanskryss: Risikoen for ulykker i en løsning med toplanskryss er høyest i 

rampekryssene, hvor kjøreretninger krysser. Det er viktig at det i utformingen 

av rampekryssene sikres tilstrekkelig oversikt for trafikantene fra rampene. 

Samtidig skal det etableres sikre løsninger for myke trafikanter gjennom rampe-

kryssene, eksempelvis med (opphøyde) fotgjengerfelter og midtdeler. 

10.1 Hensiktsmessige løsninger for myke trafikanter 

I forbindelse med utbygging av planområdet skal det tas særlig hensyn til myke 

trafikanter, dvs. fotgjengere og syklister. Det skal være særlig fokus på skole-

barns forbindelser til skoler, samt generelt for fotgjengere til andre vesentlige 

mål som eksempelvis innkjøpsmuligheter. 
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I dette avsnittet beskrives løsninger for myke trafikanter med ulike kryssutfor-

minger ved Bodøveien samt internt i planområdet og i forhold til sammenheng 

med øvrige fasiliteter for gående og syklende omkring planområdet. 

10.1.1 Generelle forhold 

Fasiliteter for gående og syklende bør etableres så det er gode, sammenheng-

ende og direkte forbindelser mellom boliger og vesentlige mål som skoler, dag-

ligvarebutikker mv.  

Det er i dagens situasjon g/s-vei langs Bodøveiens sørside. Denne g/s-veien skal 

bevares i fremtidig situasjon og må derfor krysse atkomstveien til planområdet 

sør for Bodøveien. Dessuten må fremtidige fasiliteter fra planområdet kobles til 

eksisterende g/s-vei ved Bodøveien og Mørkvedveien. 

10.1.2 Myke trafikanter til og fra boliger i planområdet 

I planområdet vil det særlig være boligområdene som er vesentlige for myke 

trafikanter. Det vil eksempelvis være skolebarn som går eller sykler til skole, 

forbindelser til dagligvarebutikker, busstopp mv. 

Barn som kommer til å bo i planområdet sør for Bodøveien vil tilhøre Støver sko-

lekrets øst for planområdet. Barn som bor nord for Bodøveien vil høre til Mørk-

vedmarka skole. Det finnes i dagens situasjon både dagligvarebutikker vest for 

planområdet, nord for Bodøveien i Mørkved samt øst for planområdet i Bertnes. 

Næringsområdene vil sannsynligvis kun i begrenset omfang generere myke trafi-

kanter, og de myke trafikanter som har mål her vil som utgangspunkt være 

voksne. Men det bør likevel etableres fasiliteter for myke trafikanter til nærings-

områdene, slik at utforming av planområdet understøtter målene om at sykkel 

og gange sammen med kollektivtrafikken står for fremtidig vekst i persontrafik-

ken. 

Det er derfor hensiktsmessig å utforme et nett av fasiliteter for myke trafikanter 

som gir gode og sikre forbindelser til disse områdene. Det foreslås derfor at det 

etableres g/s-veier ut fra prinsippet som vist i skissen under. 
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Figur 14 Forslag til prinsipper for g/s-veier i planområdet. 

Løsningen medfører at skolebarn i planområdet sør for Bodøveien får direkte at-

komst til Støver skole mot øst uten behov for kryssing av større veier. Det vil 

også være mulighet for å gå/sykle til Hunstad mot vest på g/s-vei. Dersom det 

ønskes å gå/sykle mot nord må internveien samt Bodøveien krysses.  

Krysningspunkter på internveinettet samt Mørkvedveien anbefales etablert som 

opphøyde gangfelter, slik at kryssingen tydeliggjøres for trafikantene og bilenes 

hastighet reduseres. Krysningsløsningen i Bodøveien avhenger av krysstype, se 

følgende avsnitt. Det må som minimum etableres kryssingsmulighet av Bodø-

veien i vestsiden av krysset samt av internveien mot sør i krysset, slik at det 

oppnås sammenheng i nettet. 

Det vurderes at kryssingsbehov mellom g/s-veier og næringsområdene er rela-

tivt begrenset. Derfor foreslås det å ikke etablere gangfelter. I stedet kan det 

etableres tilrettelagte kryssinger jf. Statens vegvesens rapport V127. Plassering 

av tilrettelagte kryssinger avhenger av hvor fotgjengere forventes å krysse 

veien og dermed også av plassering av gangveier og innganger for de ulike næ-

ringsbyggene i området. Konkret plassering av tilrettelagte kryssinger bør såle-

des fastlegges når disse forhold er avklart. Etableres funksjoner som tiltrekker 

mange fotgjengere, kan det etableres gangfelt. 

Det forutsettes at forhold for myke trafikanter internt i utbyggingsområdene 

håndteres i videre prosjektering. Gangveier bør etableres så de er så direkte 

som mulig og adskilles fra biltrafikken best mulig. 
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10.1.3 Kryssing av Bodøveien 

I dette avsnittet beskrives prinsippløsninger for fotgjengerkryssinger i ulike 

kryssutforminger i krysset Bodøveien x Internveien. Det forutsettes at fotgjeng-

erkryssingene etableres som beskrevet i Statens vegvesens håndbøker, herun-

der V127. 

Rundkjøring 

I en rundkjøring er det mulig å etablere gangfelt hvor det kun er et hhv. tilfarts- 

og utfartsspor samt trafikkøy mellom kjørefeltene. Opphøyde gangfelter vil tyde-

liggjøre kryssingspunktene og redusere veitrafikkens hastighet. En undergang vil 

dog gi bedre sikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter. 

Dersom det er mer enn et kjørefelt inn mot eller ut fra rundkjøringen anbefales 

gangfelt ikke, idet risikoen for at et kjøretøy "skjuler" en fotgjenger for andre 

trafikanter økes. Særlig med en høy trafikkmengde som i krysset med Bodø-

veien vil dette være en vesentlig risiko. Derfor anbefales en undergang. 

Toplanskryss 

Dersom det etableres et toplanskryss bør det etableres undergang på tvers av 

Bodøveien. Øst-vestgående g/s-vei føres under Internveien som etableres på en 

bro over Bodøveien. G/s-veien må ikke krysse rampene mellom Bodøveien og 

internveien, men må etableres så den krysser øvrige veier planfritt. 

Oppsamling på anbefalinger til kryssingspunkter 

Generelt gjelder at kryssing av Bodøveien i en undergang anbefales. Denne løs-

ningen gir best trafikksikkerhet, trygghet og fremkommelighet for myke trafi-

kanter, samtidig med at trafikkavviklingen i krysset forbedres. Dermed under-

støtter løsningen målene om at gange og sykling sammen med kollektivtrafikken 

skal ta veksten i persontrafikken fremover. Undergang under sørlig internvei kan 

av samme grunn også anbefales.  

 

11 Trafikkavvikling i Bodøveien i anleggsperiode  

Bodøveien (rv. 80) er den viktigste veiforbindelsen til og fra Bodø og har en høy 

trafikkmengde. Etablering av nytt kryss på Bodøveien i forbindelse med anlegg 

av internvei i planområdet sør og forbindelsesveien til Mørkvedveien vil påvirke 

trafikkavviklingen i Bodøveien i anleggsperioden.  

Herunder beskrives på et overordnet nivå, hvordan trafikken kan forventes på-

virket ved etablering av de to løsninger. Det kan ikke på nåværende tidspunkt 

gis en konkret beskrivelse av påvirkning på trafikkavviklingen, idet terrengfor-

hold mv. kan ha stor betydning for hvordan anleggsarbeidet kan utføres. 

Mørkvedveien kan anvendes som omkjøringsvei i kortere perioder, men det er 

ikke hensiktsmessig å flytte all trafikk fra Bodøveien til Mørkvedveien, ettersom 

Mørkvedveien går gjennom bebygde områder med kryssingsbehov for myke tra-

fikanter mv.  
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Rundkjøring 

Etablering av en rundkjøring på en eksisterende vei kan erfaringsmessig foregå 

uten stenging av veien for biltrafikk. Rundkjøringen kan eksempelvis etableres i 

to faser, så trafikken i anleggsperioden kan legges hhv. mot nord og sør mens 

anleggsarbeidet pågår, ev. med etablering av midlertidig veiareal. Arbeidet vil 

medføre en lavere hastighet for veitrafikken i anleggsperioden, men trafikken 

kan opprettholdes i begge retninger, ev. i kortere perioder med midlertidig sig-

nalregulering og kjøring i ett kjørefelt. 

Det bør etableres midlertidige forbindelser for myke trafikanter, så de fortsatt 

kan krysse arbeidsområdet. Myke trafikanter skal adskilles fra byggeplass og øv-

rig trafikk etter gjeldende regler. 

Toplanskryss  

I forbindelse med etablering av et toplanskryss vil det være nødvendig å etab-

lere en ny vei over Bodøveien. Når det arbeides over Bodøveien er det ikke mu-

lig å fastholde trafikk på Bodøveien av sikkerhetshensyn. Bodøveien må derfor 

stenges i perioder. Hvor lenge denne perioden varer, avhenger bl.a. også av ter-

rengforhold mv. Trafikken i Bodøveien kan avvikles på en midlertidig vei om-

kring arbeidsområdet, men dette krever at det finnes areal til en slik løsning, og 

omkostningene ved løsningen er relativt høye. 

Det bør etableres midlertidige forbindelser for myke trafikanter, så de fortsatt 

kan krysse arbeidsområdet. Myke trafikanter skal adskilles fra byggeplass og øv-

rig trafikk etter gjeldende regler. 
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12 Midlertidig kryssløsning 

Kapasitetsberegningene viser at et toplanskryss eller en stor rundkjøring kan av-

vikle trafikken hensiktsmessig i både 2020 og 2040.  

Beregningene forutsetter at både planområde nord og sør for Bodøveien er fer-

digutbygget i 2020. Derfor beregnes i tillegg et midlertidig scenario hvor Forbin-

delsesveiens tilslutning til Bodøveien avventer en komplett utbygging av pro-

sjektområdet.  

12.1 Forutsetninger 

Det forutsettes samme trafikale grunnlag for beregningene. Forbindelsesveien 

etableres, men tilsluttes ikke Bodøveien. Tilslutningen fra planområde nord til 

Forbindelsesveien utføres som T-kryss, slik at denne kan tilsluttes toplanskryss 

senere. Til beregningen av midlertidig løsning regnes på bakgrunn av en situa-

sjon hvor området sør er fullt utbygget slik at løsningen blir robust. 

Den genererte trafikken fra planområdet nord for Bodøveien skal via Mørk-

vedveien. Det er utført nye kapasitetsberegninger for planområdets tilslutning til 

Forbindelsesveien samt Forbindelsesveiens tilslutning til Mørkvedveien. 

 

Figur 15 Stengning av Forbindelsesveien ved Bodøveien 
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12.2 Signalanlegg 

Det er undersøkt et signalanlegg som vist i figuren under.  

 

Figur 16 Signalanlegg ved planområde sør x Bodøveien. 

Kapasitetsberegninger for både morgen og ettermiddagsrush for planområde sør 

x Bodøveien viser at trafikken avvikles akseptabelt i en 2040-situasjon. Men 

kryssets kapasitets er oppbrukt og det oppstår lange køer i krysset.  

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Stor rundkjøring 

Morgen C 0,85 32 sek. 133 m 2659 

Ettermiddag C 0,91 33 sek. 155 m 2661 

      

 

Det kan etableres gangfelt i signalanlegget, så de myke trafikantene har mulig-

het for å krysse kryssarmene. 

12.3 Rundkjøring 

Det er gjennomført en kapasitetsberegning for høyvekstscenariet 2040, hvor 

nordlig forbindelsesvei er fjernet. Med en stor rundkjøring med to felter kan  

trafikken avvikles i dette scenariet uten problemer. 

Tabell 21 Dårligste resultater som oppnås for en rundkjøring med 2 sirkulasjonsfel-

ter. 

Trafikk-
strøm 

Servicenivå Belastningsgrad Gj.sn. forsinkelse Kølengde Trafikk (totalt) 

Stor rundkjøring 

Morgen B 0,7 10 sek. 43 m 2659 

Ettermiddag B 0,7 15 sek. 51 m 2661 
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I en liten rundkjøring med et sirkulasjonsfelt kan trafikken ikke avvikles hen-

siktsmessig i en 2030- eller en 2040-situasjon, hvor det er belastningsgrader 

over 1. Det anbefales derfor at en rundkjøring i en midlertidig situasjon etable-

res med 2 sirkulasjonsfelter, så den kan avvikle trafikken i fremtiden, selv om 

det eventuelt senere velges ikke å forbinde nordlige forbindelsesvei med Bodø-

veien. Det vil også være mulig å koble nordlig forbindelsesvei til rundkjøringen 

på senere tidspunkt. 

Som i løsningen med 4 kryssarmer i rundkjøringen anbefales som utgangspunkt 

at kryssing for myke trafikanter etableres i undergang, idet det er mer enn 1 

inn- og utfartsspor i rundkjøringen. 

12.4 Mørkvedveien x Forbindelsesveien 

Kapasitetsberegninger for både morgen- og ettermiddagsrush for planområde 

nord med tilslutning til Forbindelsesveien, samt Forbindelsesveien med tilslut-

ning til Mørkvedveien viser at trafikken avvikles hensiktsmessig. Alle retninger 

har servicenivå A (nesten ingen forsinkelse). Beregningene finnes i vedlegg. 

12.5 Anbefaling til evt. midlertidig løsning 

Dersom det ønskes å etablere en midlertidig løsning, anbefales etablering av en 

rundkjøring med to sirkulasjonsfelter. Rundkjøringen avvikler trafikken bedre 

enn et signalanlegg og gir bedre fremkommelighet utenfor rushperioder. 

Etableres rundkjøring med to sirkulasjonsfelter, sikres at trafikken også kan av-

vikles i en fremtidig situasjon, også selv om nordlig forbindelsesvei på et tids-

punkt forbindes til rundkjøringen.  

En rundkjøring med 1 sirkulasjonsfelt har belastningsgrader over 1 i 2030 og 

kan derfor ikke anbefales.  
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13 Konklusjon og anbefaling 

Bodøveien x Planområde sør 

Kapasitetsberegningene viser at trafikken i en rundkjøring med to sirkulasjons-

spor når kapasitetsgrensen omkring 2040.  

I et toplanskryss vil trafikken kunne avvikles hensiktsmessig i 2040. Det anbefa-

les at det på rampen fra Bodøveien vest etableres et høyresvingefelt, så køleng-

dene på rampen reduseres. 

Forbindelsesveien x Planområde nord 

Kapasitetsberegningene viser at krysset kan innrettes som vikepliktsregulert 

kryss. 

Forbindelsesveien x Mørkvedveien 

Kapasitetsberegningene viser, at krysset kan utformes som vikepliktsregulert 

kryss. 

13.1 Anbefaling 

Det er særlig krysset mellom Bodøveien og planområdet som gir utfordringer for 

trafikkavviklingen. 

Det er igangsatt et arbeid med henblikk på at Bodø blir en av byene med by-

pakke, og som en del av dette arbeides det ut fra en målsetning om at det er 

nullvekst i personbiltrafikken fremover. Selv om arbeidet er igangsatt kan det 

forventes at det fortsatt vil være en viss generell trafikkøkning i Mørkved- 

området fremover utover trafikken som genereres av planområdet.  

Generelt har trafikkanalyser visse usikkerheter, særlig når det analyseres med 

en 20-års tidshorisont. Usikkerhetene angår både generell samfunnsutvikling og 

trafikkveksten i fremtiden, samt forhold knyttet til planområdet.  

Trafikkgenereringen er beregnet på bakgrunn av erfaringstall fra andre områder, 

men det er mulig at trafikkgenereringen vil være større eller mindre for det 

konkrete området i Mørkved.  

Utbyggingstakten for planområdet har også vesentlig betydning for trafikken. 

Dersom området ikke utbygges fullt eller med en lengre tidshorisont vil trafikk-

mengden være lavere enn forutsatt i analysen. 

Det er utført analyser med en lav trafikkvekst og en generell høyere vekstfaktor 

som gjelder for Nordland. I begge tilfeller kan trafikken i rundkjøringen avvikles, 

men kapasiteten er i høyvekstscenariet oppbrukt og i lavvekstscenariet også 

stort sett oppbrukt.  

Det vurderes at de tiltak som ønskes gjennomført i Bodø i de kommende årene 

med henblikk på at fremtidig vekst i persontransporten skal tas av gange, syk-

ling og kollektivtrafikk vil medføre en lavere trafikkvekst enn tidligere forutsatt 

(høyvekstscenariet). Dermed er det realistisk at trafikkveksten kommer til å 
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svare til lavvekstscenariet anvendt i denne rapporten og at trafikken i rundkjø-

ringen derfor i 2040 kan avvikles hensiktsmessig. 

I 2040 er det sannsynlig at den teknologiske utviklingen på transportområdet 

medfører at kapasiteten i veinettet kan utnyttes bedres enn i dagen situasjon, 

eksempelvis som følge av innfasing av selvkjørende kjøretøy. Samtidig vil det 

også være mulighet for å utvide rundkjøringen med filterfelter som kan forbedre 

trafikkavviklingen om behovet oppstår. 

Det vurderes således samlet at en stor rundkjøring i krysset Bodøveien x plan-

området vil være en akseptabel løsning, særlig med bakgrunn i ønsket om null-

vekst i personbiltrafikken i Bodø. 

En løsning med et toplanskryss vil avvikle trafikken bedre enn rundkjøringen, 

særlig for trafikken som skal rett frem i Bodøveien, som ikke forsinkes i 

toplanskryssløsningen. Toplanskryssløsningen er til gjengjeld mer kostbar og 

krever mer plass enn en rundkjøring. Løsningen er heller ikke nødvendigvis i 

tråd med nullvekstmålet, idet en forbedret fremkommelighet for biltrafikken kan 

medføre at flere bruker bil. Dersom det etableres flere større trafikkgenererende 

funksjoner i Bodø enn forutsatt i denne analysen vil toplanskrysset også være 

hensiktsmessig, da det ikke er vesentlig restkapasitet i rundkjøringsløsningen. 

Kryssene mellom ny forbindelsesvei og planområde nord samt krysset Mørk-

vedveien x Forbindelsesveien kan etableres som trearmede kryss med vikeplikt. 
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14 Vedlegg 

14.1 Kapasitetsberegning 2020 med utbygging 

Forbindelsesveien x Planområde nord 

Morgen 

 

Ettermiddag 

 

Mørkvedveien x Forbindelsesveien 

Morgen  

 

Ettermiddag 
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Bodøveien x Forbindelsesveien – Rundkjøring 

 

Morgen  

 

Ettermiddag 

 

 

 

Bodøveien x Forbindelsesveien – Rampe 

Morgen, rampe sør 

 

 

 

 



 

 

     

TRAFIKKANALYSE MØRKVED  53  

http://projects.cowiportal.com/ps/A119442/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse Mørkved_oppdatering_17_01_2019.docx  

Ettermiddag, rampe sør 

 

Morgen, rampe nord 

 

Ettermiddag, rampe nord 

 

 

 

14.2 Kapasitetsberegning 2040 med utbygging 

Forbindelsesveien x Planområde nord 

Morgen  
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Ettermiddag 

 

Mørkvedveien x Forbindelsesveien 

Morgen – Lav vekst  

 

Morgen – Høy vekst 
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Ettermiddag – Lav vekst 

 

Ettermiddag – Høy vekst 

 

Bodøveien x Forbindelsesveien – Rundkjøring 

Morgen – Lav vekst 

 

Morgen – Høy vekst 
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Ettermiddag – Lav vekst 

 

Ettermiddag – Høy vekst 

 

 

Bodøveien x Forbindelsesveien – Rampe 

Morgen, rampe sør 

 

Morgen, rampe sør m. høyresvingsbane fra Bodøveien vest 
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Ettermiddag, rampe sør 

 

Morgen, rampe nord 

 

Ettermiddag, rampe nord 
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Midlertidig løsningsforslag 

Bodøveien x planområde sør 

Morgen 

 

Ettermiddag 

 

 
 

 


