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SAMMENDRAG
Målet med dette notatet er å gi en grov vurdering av de trafikale konsekvensene som følge av et tiltak der en utvider
enveiskjøringen som i dag er i østre del av Dronningens gate (Parkveien – Rønvikgata) slik at den i fremtiden vil
omfatte hele delstrekning A (Parkveien – Bankgata). Enveiskjøringen vil være fra øst til vest. Tiltaket inkluderer også
sykkelfelt i motsatt retning og skilting som gjør at syklistene har lov til å sykle mot enveiskjørt gate. Tiltaket vil ha
konsekvenser for trafikkmønsteret i denne delen av byen.
En grov vurdering av trafikkmønsteret viser at trafikken mest sannsynligvis kommer til å øke noe på de to gatene som
er parallelle med delstrekningen, Kongens gate og Storgata. Dette hovedsakelig på grunn av de to større
boligkompleksene Meierikvartalet og Østre skolepark, men også fordi noen i dag bruker deler av Dronningens gate
som gjennomfartsvei i retning fra vest mot øst. Tiltaket gjør at dette ikke lenger vil være mulig, de som bruker denne
løsningen i dag vil måtte benytte Kongens gate eller Storgata etter at tiltaket er satt i verk.
Trafikken kommer også til å øke noe i de følgende tre kryssene: (1) Bankgata x Dronningens gate, (2) Storgata x Biskop
Krogs gate og (3) Kongens gate x Urtegårdsgate (se figur 10). Tilgjengelig data om trafikkavvikling viser noe forsinkelse
langs Kongens gate for både morgen- og ettermiddagsrush per i dag. Det er grunn til å tro at trafikkavviklingen blir noe
dårligere etter iverksettelse av tiltaket, men for å kunne si noe om graden av dette må en samle inn registreringer av
dagens situasjon utover det som er avtalt i forbindelse med dette notatet.
Det forventes ingen stor endring i trafikkbildet i Dronningens gate øst for Østre skolepark som følge av tiltaket, da
boligområdene her genererer lite trafikk.
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Innledning

I kommunedelplan for sykkel 2018-2025 er Dronningens gate utpekt som sykkelrute til viktige
målpunkter i Bodø sentrum. Dronningens gate skal bli en naturlig trase å velge som syklist inn og ut
fra Bodø sentrum. I denne gata bør syklister prioriteres foran personbil. Hovedmålsettinger er at
det skal være trygt å sykle på strekningen og at syklister bør oppleve god fremkommelighet.
Dronningens gate er inndelt i 3 ulike deltraseer (figur 1):
A – fra Snippen til Bankgata
B – fra Bankgata til og med krysset med Torvgata
C – fra Torvgata til Hålogalandsgata

Figur 1 Inndeling av Dronningens gate i 3 ulike deltraseer

Målet med dette notatet er å gi en grov vurdering av de trafikale konsekvensene som følge av et
tiltak der en utvider enveiskjøringen som i dag er i østre del av Dronningens gate (Parkveien –
Rønvikgata) slik at den i fremtiden vil omfatte hele delstrekning A (Parkveien – Bankgata).
Enveiskjøringen vil være fra øst til vest. Tiltaket inkluderer også sykkelfelt i motsatt retning og
skilting som gjør at syklistene har lov til å sykle mot enveiskjørt gate. Tiltaket vil ha konsekvenser
for trafikkmønsteret i denne delen av byen.
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Dagens situasjon
Trafikkregulering

En del av strekning A er enveiskjørt vestover fra Parkveien til Rønvikgata. Sidegatene - Nøstegata,
Urtegårdsgata, Biskop Kroghs gate og Tordenskjolds Gate er også enveisregulert (figur 2).
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Figur 2. Trafikkregulering i Bodø sentrum

Typisk trafikk
«Typisk trafikk» med forsinkelse/trafikkavvikling for både morgen- og ettermiddagsrush vises i figur
3 og 4. Lignende trafikkavviklingsmønster er vist for de to makstimene. Noe forsinkelse er forventet
langs Kongens gate. I ettermiddagsrushet er det Bankgata som får noe dårligere trafikkavvikling
sammenlignet med morgenrush. Trafikkavviklingsdata for Dronningens gate og Storgata er ikke
tilgjengelige.

Figur 3. "Typisk trafikk" med forsinkelse/trafikkavvikling (Kilde: Google Maps – Tirsdag morgen, kl. 07:30. Grønn farge
indikerer fri flyt. Farge mot rødt indikerer forsinkelse)
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Figur 4."Typisk trafikk" med forsinkelse/trafikkavvikling (Kilde: Google Maps – Tirsdag ettermiddag, kl. 15:30. Grønn farge
indikerer fri flyt. Farge mot rødt indikerer forsinkelse)

ÅDT i Bodø
Dronningens gate er både ei bygate, boliggate og delvis ei kollektivgate. Langs strekning A er det
mange boliger og gata oppleves som rolig. Større boligkomplekser i området er Meierikvartalet
(Delstrekning B) og Østre skolepark.
Tilgjengelig data om ÅDT – årsdøgntrafikk i Bodø vises i figur 5. ÅDT er basert på tall fra høsten
2013. Oppdatert ÅDT på 734 (kjøretøy / døgn) for streking A, øst for Biskop Kroghs gate er målt i
juni 2017 (markert med gul i figur 5). De to parallellgatene Kongens gate og Storgata har høyere
ÅDT enn Dronningens gate, henholdsvis 1930 og 1730 kjøretøy pr. døgn. Årsaken er nok at disse
gatene er toveisregulert langs hele strekningen og naturlig vil tiltrekke seg mesteparten av
gjennomgangstrafikken i området.
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Figur 5. ÅDT, antall biler per døgn, tall fra høsten 2013 i ramme (tall markert med gul er oppdatert ÅDT målt i juni 2017)
(kilde: Bodø kommune)

Langs strekning A er det forventet at ÅDT varierer. ÅDT er summen av gjennomgangstrafikken som
kjører på strekningen samt trafikken som er generert av de som bor og jobber i området. For å se
nærmere på hvordan ÅDT varierer langs denne delstrekningen er tilgjengelig GIS-data benyttet.
Disse dataene viser antall boliger og ansatte i et «rotnett». For å finne antall boliger er det brukt et
«rotnett» hvor avstand mellom hver punkt er på 25 meter. Når det gjelder ansatte i området
benyttes en avstand mellom hvert punkt på 100 meter. Langs strekning A er det definert 6 ulike
områder (kvartaler) som vises i figur 6. Det antas at de som bor og jobber i disse områdene kjører
på delstrekning A.
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Figur 6. Antall boligenheter (svart tall) og antall ansatte (blå tall)
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Generert trafikk

Bilturproduksjonen for boligområder avhenger av flere parametere, herunder avstanden til
bysentrum, type bebyggelse, antall personer i husstanden, kollektivtilbud, sykkelforhold mv. Det er
lite erfaringer rundt bilturgenerering for boliger i Nordland. PROSAM har beregnet erfaringstall for
boliger i Oslo og Akershus, som skiller seg fra Nordland bl.a. ved en generell høyere tetthet og
kollektivbetjening. Generelt må det således vurderes at biltrafikkgenereringen i Bodø er høyere enn
for eksempel Akershus.
En turproduksjonsfaktor beskriver hvor mange bilturer en boenhet produserer per dag. Ifølge
kommunefakta for Bodø kommune bor det i dag 2,17 personer per husstand1. I denne analysen er
det tatt utgangspunktet i erfaringstallene for Akershus som er benyttet som et grunnlag for
turgenereringen fra boliger langs delstrekningen A (tabell 1).

1

https://www.ssb.no/kommunefakta/bodo
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Tabell 1. Antall bilturer per hushold (sum til/fra). Gjelder for mandag-fredag
(kilde: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus, PROSAM, 2006)

Som vist over bor det 2,17 personer pr. hushold i Bodø. Vi vurderer bebyggelsen i området til å
kunne karakteriseres som middels tetthet / urbant. Som Tabell 1 over viser vil da turgenereringen i
Akershus 20 km+ fra Oslo for hushold med 2 personer gi mellom 3,0 - 4,1 bilturer for hver virkedag.
Basert på dette og den korte avstanden til Bodø sentrum fra Dronningens gate samt eksisterende
kollektivtilbud vurderes turgenereringen i området til å ligge på 3,5 bilturer pr. hushold pr.
virkedag, noe som er ca. midt på skalaen vist i tabell 1.
I tillegg til boliger er det også en del arbeidsplasser lokalisert i nærheten av strekning A. Ifølge GISdata er det 31 arbeidsplasser i område 6 (figur 6). Basert på den nasjonale reisevaneundersøkelsen
2013/2014 er bilfører den vanligste reisemåten til og fra arbeid. Ifølge undersøkelsen er 62 prosent
av alle arbeidsreiser som foretas i form av bilfører2. Når det gjelder sykkel som reisemåte skiller
Bodø seg litt fra landsgjennomsnittet. Ifølge en sykkelundersøkelse utarbeidet av TØI3er det trukket
frem at sykkel blir brukt på kortere reiser til arbeid. Det antas at prosentdelen av alle arbeidsreiser
som gjennomføres av bil i Bodø er 10% mindre (52%) enn det som nasjonal reisevaneundersøkelse
har funnet (62%).
Tabell 2 viser en beregning av hvor mye trafikk som genereres per døgn, basert på antall boliger for
hvert område langs delstrekning A.
Tabell 2. Beregnet generert trafikk for 6 områder per døgn (sum til/fra)

Tabell 2 viser en beregning av hvor mye trafikk som genereres per døgn som følge av
arbeidsplassene langs delstrekning A.
Tabell 3. Beregnet generert trafikk for arbeid per døgn (sum til/fra)

2
3

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, 2013/2014 – nøkkelrapport
På to hjul i Bodø – Sykling og muligheter for sykkelbruk i Bodø
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Estimert ÅDT langs Dronningens gate - strekning A
Basert på beregnet generert trafikk for hvert område og tilgjengelig ÅDT (snitt 3, øst for Biskop
Kroghs gate, figur 7) er ÅDT videre justert langs strekning A. Det antas at biler som kommer ut/mot
hvert område benyttes sidegatene som begrenser hvert område.
Basert på denne antakelsen består målt ÅDT på 734 (kjøretøy/døgn) i snitt 3 av generert trafikk i
område 3 på 116 (kjøretøy/døgn, tabell 2) og gjennomgangstrafikken som vi da antar er 619
(kjøretøy / døgn). I dette snittet er det toveiskjøring som betyr at den beregnede
gjennomgangstrafikken gjelder totalt for begge kjøreretningene.
ÅDT i de andre snittene på delstrekning A er basert på den samme gjennomgangstrafikken (619
kjt/døgn) og den genererte trafikken i området (tabell 2). På grunn av enveiskjøring i snitt 6 er
gjennomgangstrafikken justert noe lavere enn det som er beregnet. Det antas at
gjennomgangstrafikken fordeler seg med 70% fra øst til vest og 30% i motsatt retningen.
Her er det viktig å påpeke at trafikktellinger ikke er tilgjengelige i kryssene og at det derfor mangler
eksisterende data om trafikkfordelingen langs strekningen. Estimatene på ÅDT må tolkes med stor
usikkerhet.

Figur 7. Estimert ÅDT langs Dronningens gate - strekning A
Tabell 4. Estimert ÅDT langs Dronningens gate - strekning A
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Trafikale konsekvenser

En forlengelse av enveisreguleringen langs delstrekning A av Dronningens gate vil ha innvirkning på
trafikkmønsteret i omkringliggende gater. Uten mer utfyllende trafikkdata for dagens situasjon er
det vanskelig å estimere i hvilken grad trafikkavviklingen vil bli påvirket. Imidlertid kan noen
tendenser påpekes.
Det må forventes at gjennomgangstrafikken fra vest til øst langs delstrekning A kommer til å
benytte de to parallellførte gatene, Kongens gate og Storgata. Estimert gjennomgangstrafikk i
denne retningen er 30% (186 kjøretøy per døgn) av gjennomgangstrafikken i begge retninger (619
kjøretøy per døgn). 186 kjøretøy fordelt gjennom døgnet vil ikke ha noe store betydning for
eksisterende trafikkavvikling langs Kongens gate og Storgata. Når det gjelder
gjennomgangstrafikken i motsatt retning, fra øst til vest, er det ikke forventet større endring i
trafikkmengden som følge av tiltaket.
Trafikkmønsteret i området vil bli mest påvirket av lokaltrafikken. Endringen til enveiskjøring kan i
noen grad øke reisetid og avstand for lokaltrafikken, og den største endringen i trafikkmønster kan
forventes rundt de større boligkompleksene i området (Meierikvartalet og Østre skolepark, område
2 i figur 6). Ankomst til boligkompleksene er gjennom parkeringsgarasje med avkjørsel fra
Dronningens gate (punkt P i figur 8). Med enveisregulering av hele delstrekning A vil all trafikk ut av
området 2 kjøre mot krysset Bankgata x Dronningens gate 2 (røde linjer i figur 8). Dette medfører at
trafikken i tilfart øst mot dette krysset kan forventes å øke, noe som igjen kan medføre ekstra
forsinkelse. Krysset Bankgata x Dronningens gate er i dag vikepliktsregulert og uten trafikktellinger
er det vanskelig å si hva konsekvensene totalt sett vil bli i forhold til dagens situasjon. Kjøringen inn
mot område 2 må endres som følge av tiltaket (blå linjer i figur 8), og en kan forvente noe
trafikkøkning langs de stiplede strekningene i Kongens gate og Storgata. Trafikken som kjører mot
øst fra område 2 vil mest sannsynlig benytte Dronningens gate på vei tilbake til dette området.

Figur 8. Endret kjøremønster for område 2
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Når det gjelder trafikken fra andre områder langs delstrekning A, er det forventet at trafikken vil
benytte sidegatene. Et eksempel vises for område 3 i figur 9. Trafikken som kjører ut av område 3
mot nord kjører langs Biskops Kroghs gate, Kongens gate og Urtegårdsgata (grønn linje i figur 9). På
vei tilbake kjører de mest sannsynligvis langs Nøstegata (oransje linje i figur 9).
Man bør ha i mente at det i utgangspunktet genereres svært lite lokal trafikk fra områdene 3, 4, 5
og 6 (tabell 2). Selv om det kan forventes noe trafikkøkning i sidegatene langs delstrekning A er det
ikke noen grunn til å forvente større problemer med trafikkavviklingen.
Andre momenter som bør nevnes er at tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet langs delstrekning A på
grunn av færre konflikter mellom svingende kjøretøy i kryss. Erfaringsmessig kan endringen fra
toveiskjøring til enveiskjøring med sykkelfelt i motgående retning føre til at bilens fartsnivå
reduseres4. Dette gir også en positiv effekt for trafikksikkerheten.

Figur 9. Mulig kjøremønster fra område 3 mot nord

Figur 10 og tabell 5 vises justert ÅDT på grunn av enveiskjøring.
Tabell 5. Justert trafikk for 6 områder per døgn (sum til/fra)

4

Trafikksikkerhetshåndboken, TØI (https://tsh.toi.no/doc665.htm#anchor_22217-20)
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Figur 10. Justert ÅDT langs Dronningens gate - strekning A, Storgata og Konges gate

5

Konklusjon

Trafikkmønsteret kommer til å endres i området rundt, når delstrekning A av Dronningens gate
gjøres enveisregulert med sykkelfelt i motgående retning. En grov vurdering av trafikkmønsteret
viser at trafikken mest sannsynligvis kommer til å øke noe på de to gatene som er parallelle med
delstrekningen, Kongens gate og Storgata (blå linjer i figur 11). Dette på grunn av de de større
boligkompleksene Meierikvartalet og Østre skolepark i område 2. I tillegg vil trafikken også øke på
grunn av gjennomgangstrafikken fra vest mot øst, som i dag bruker Dronningens gate. Denne
gjennomgangstrafikken er imidlertid estimert til å være veldig liten.
Trafikken kommer også til å øke noe i de følgende tre kryssene: (1) Bankgata x Dronningens gate,
(2) Storgata x Biskop Krogs gate og (3) Kongens gate x Urtegårdsgate (figur 11). Tilgjengelig data om
trafikkavvikling viser noe forsinkelse langs Kongens gate for både morgen- og ettermiddagsrush per
i dag (figur 3 og 4). Til hvilken grad det vil påvirke trafikkavviklingen i de kryssene er vanskelig å si
uten å ha detaljerte trafikkdata knyttet til dagens situasjon.
Andre områder langs delstrekning A genererer svært lite trafikk per døgn og derfor er det ikke
forventet store endring i trafikkavvikling sammenlignet med dagens situasjon.
Endringen fra toveis- til enveiskjørt kan redusere fartsnivået langs strekning, samt antall konflikter i
kryss, noe som gir en positiv effekt for trafikksikkerhet.
Det foreligger ikke trafikkdata for svingebevegelser i kryss langs strekningen, eller data om dagens
trafikkfordeling for områder langs delstrekning A. Derfor må denne analysen tolkes med
forsiktighet.
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Figur 11. Trafikkøkning (delstrekinger og kryss)
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