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Bakgrunn

• Vedtak i bystyresak 19/224 “Vurdering av tilrettelegging for bildelingsordninger i Bodø kommune”

1. Rådmannen anbefaler at utredning av bildeling gjøres i forbindelse med revisjon av parkeringsbestemmelsene og kommuneplanens arealdel

2. Bystyret ber rådmannen igangsette et arbeid med hensikt å tilrettelegge for at parkeringsplasser på kommunal grunn kan reserveres for biler 
som inngår i en bildeleordning

3. Bystyret stiller seg positiv til å tilrettelegge for bildeling i kommende utbyggingsprosjekter i påvente av reviderte parkeringsbestemmelser

• Arbeid med pkt 1 og 2 er startet opp



Erfaringer så langt

• Vedtakets pkt 3:

• Temaet har vært tatt opp i 6 enkeltsaker i løpet av våren 2020, både i prosjekter som er ferdig bygd, ferdig regulert og prosjekter 
som er under regulering

• Ingen reguleringsplan har så langt kunnet blitt sendt på høring med bildeling som del av parkeringskravet

• Vedtaket har skapt forventninger hos utbyggerne

• Vedtatt kommuneplan gjelder, selv om det er vedtatt intensjon om å tilrettelegge for noe annet

• Vi jobber med å finne frem til kriterier og vurderingstema i reguleringsplansaker





Status akkurat nå

• Kartlegging av interessentene i kommunen (Utbygging og eiendom, Næring og utvikling, Parkering, Veg og trafikk, Byutvikling 
Plan, Byutvikling Prosjekt og mobilitet, Smartere Transport Bodø, Smart Bodø osv.)

• Hvordan påvirker mobiliteten byutviklingen

• Hvordan vil delingsmobilitet påvirke byutviklingen

• Skal kommunen legge til rette for – evt hvordan

• Skal kommunen regulere – evt hvordan

• Skal kommunen definere – evt hvordan

• Skal kommunen avgrense – evt hvordan



• Store og relativt nye problemstillinger

• Se til andre byer og deres erfaringer

• Lytte til lokale utbyggere og eiendomsutviklere – erfaringsmøter planlegges i løpet av tidlig høst

• Mobilitet, delingsmobilitet og parkering vil bli et vesentlig tema i kommende kommuneplanrevisjon

• Kunnskapskartlegging

• Kunnskapsinnhenting

• Medvirkningsopplegg

• Den formelle prosessen med kommuneplanens arealdel startes i de neste politiske møtene






