Håkon Hattrem – Byutvikling Prosjekt og Mobilitet

Status på tiltak i KDP
for sykkel

Dronningens gate
• Forprosjekt gjennomført av Multiconsult og LINK Arkitektur
• Grundig medvirkningsprosess.
• Workshoper med ansatte i Bodø kommune, Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune, representanter for bussjåførene,
leietakere, representanter for varelevering, interesseorganisasjoner, grunneiere, innbyggere m.m.

• Forprosjektet ligger til grunn for detaljreguleringen som nå pågår.
• Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata, og gjelder selve gategrunnen.

• Målet er at Dronningens gate blir en naturlig trasé å velge som syklist inn og ut fra sentrum, samtidig som gaten ivaretas som
boliggate, kollektivgate og sentrumsgate med handel og service.
• Det samarbeides både internt og eksternt i utformingen av reguleringsplanen
• Planforslag på høring før jul

Skilting mot enveiskjøring i Bodø sentrum
• Formannskapet omdisponerte i april 2020 midler fra vikepliktsregulering for syklister etter «Tromsømodellen», til skilting mot
enveiskjøring, jf. PS 20/22

• Fem sentrumsgater ble våren 2020 valgt ut som en start på tilretteleggingen: Nøstgata, Urtegårdsgata, Biskops Kroghs gate,
Professor Schyttes gate og Sandgata.
• Ikke en del av hovedsykkelveinettet, men tiltaket er ønskelig for å øke fremkommelighet og trafikksikkerhet/trygghet for sykkel i
Bodø sentrum. Vil gjøre allerede etablert atferd hos mange syklister lovlig.
• Mulighetsstudie fra Asplan Viak levert i juni, med vurderinger og forslag til løsninger

• Åpner for sykling mot enveiskjøring i blandet trafikk i fire av gatene.
• Urtegårdsgata krever minst tilrettelegging, og Asplan Viak vurderer det som enkelt å innføre tiltak i gata. I gang med prosess her.

• Det er sendt anmodning om forhåndsuttalelse til politiet og Statens vegvesen. Frist for uttalelse: 26.10.20
• Tiltaket er nytt i Bodø sentrum, og bør derfor evalueres når det første gatestrekket er gjennomført. Viktig å evaluere konfliktnivå
og om tiltaket er forutsigbart for alle trafikantgrupper.

Prioriterte ruter for vinterdrift

Utvikling av bysykkelsystem
• Pilotprosjekt for bysykler gjennomført sommer og høst 2019, gjennom Smartere Transport Bodø (STB) og Smart Bodø
• Sommeren 2020 inngikk Nordland fylkeskommune ved STB og Otto Mobility AS avtale om en mikromobilitetstjeneste for byens
innbyggere.
• Det ble satt ut el-sparkesykler, el-lastesykler og el-sykler på fire lokasjoner i Bodø sentrum: Ved flyplassen, kvartal 99, Nedre Torg
og City Nord.
• Høsten 2020 er også kommunens elektriske bysykler tilgjengeliggjort for allmenheten, og nye ladestativ/stasjoner etableres i
Rådhusparken og ved jernbanestasjonen.

• Dette gjøres imot at Otto Mobility AS sørger for drift og vedlikehold av alle bysyklene, og at kommunens ansatte får tilgang til all
mikromobilitet i STB gratis i arbeidstid.
• Bodø kommune får også tilgang til bruksstatistikk for å kunne evaluere effekten av å tilby mikromobile tjenester til ansatte og
innbyggere

Hålogalandsgata, Torvgata og Reinslettveien
• Hålogalandsgata: Trafikkanalyse gjennomført. Videre arbeid må ses i sammenheng med Bypakke fase 2.
• Torvgata: Reguleringsplan vedtatt, med hensikt å regulere inn fortau på begge sider av gata og gjøre veikryssene mer
oversiktlige og trafikksikre. Prosjektet er ute på anbud og det forventes oppstart mot våren.
• Reinslettveien: Under detaljprosjektering, i samarbeid med VA.

Sykkelparkering i offentlige byrom
• Det arbeides med å sluttstille handlingsplan for sykkelparkering
• Et todelt dokument
 Kartlegging og analyse av behovene
 Løsningsforslag for utforming og prioritert satsingsområder
• Grundig medvirkningsprosess med brukervennlig spørreundersøkelse
• 42 svar, preget av hovedsakelig to emner: Behov for mer eller bedre sykkelparkering i Bodø sentrum, og behov for
sykkelparkering i forbindelse med kollektivtilbudet ved ulike destinasjoner
• Ikke utelukkende en kommunal oppgave. Behov for samarbeid med andre private og offentlige aktører.

