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 Sammendrag 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Kvartal 10 i Bodø sentrum (gnr/bnr 138/2197, 
138/3900, 138/3359, 138/2166, 138/1854 og 138/4226) er det utarbeidet en trafikkanalyse for å kartlegge 
hvilke trafikale konsekvenser planforslaget kan forventes å medføre. Formålet med planen er å videreutvikle 
kvartal 10 som et flerfunksjonelt og attraktivt bykvartal med en kombinasjon av næring på bakkeplan og bolig 
i de øvrige etasjene. Analysen er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Storgata Utvikling AS. 

Analysen har vurdert foreliggende planforslag med hensyn trafikkavvikling og trafikksikkerhet både for 
kjørende og myke trafikanter. Resultatene fra vurderingene tilsier at det vil være fullt mulig å etablere ønsket 
utbygging av Kvartal 10 uten at dette får negative trafikale konsekvenser. 

Ny avkjørsel til parkeringskjeller vil kunne få en god utforming i henhold til alle krav i Statens vegvesens 
håndbok N100, samt føringer gitt i vedtatt reguleringsplan for Sjøgata. Trafikkberegninger viser at ny 
avkjørsel vil ha god kapasitet selv om de etablerte parkeringsplassene skulle få høy utnyttelsesgrad ifm. en 
mulig bildelingsordning. Trafikalt sett vil planforslaget dermed også inneha en fleksibilitet slik at endelige 
løsninger kan optimaliseres og justeres i detaljfasen til prosjektet. 

Trafikksikkerhet og framkomst for myke trafikanter i Sjøgata vurderes ikke å bli negativt påvirket av planen 
for kvartalet, og alle føringer gitt i gjeldende reguleringsplan for Sjøgata anses å kunne ivaretas. Med en 
formålstjenlig utforming vurderes også foreløpige løsninger for varelevering og avfallshåndtering å kunne 
implementeres på en god måte som også ivaretar trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
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1 Innledning 
Som del av arbeidet med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Kvartal 10 i Bodø sentrum (gnr/bnr 
138/2197, 138/3900, 138/3359, 138/2166, 138/1854 og 138/4226) er det utarbeidet en trafikkanalyse for å 
kartlegge hvilke trafikale konsekvenser planforslaget kan forventes å medføre. Følgende rapport redegjør for 
vurderingene som er utført. Trafikkanalysen er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Storgata Utvikling 
AS.  
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2 Dagens situasjon 

2.1 Beskrivelse av planområdet  

Planområdet omfatter Kvartal 10 i Bodø sentrum, med eiendommene gnr/bnr 138/2197, 138/3900, 
138/3359, 138/2166, 138/1854 og 138/4226. I tillegg omfattes mindre deler av tilgrensende areal fra 
eiendommene gnr./bnr. 138/700, 138/4124 og 138/4223. Figur 1 viser varslet plangrense for arbeidet. 
Planområdet omfatter et areal på ca. 5,2 daa, hvorav eiendommene innenfor kvartal 10 ca. utgjør ca. 3 daa.  

 

Figur 1: Varslet plangrense for arbeidet 

Planområdet avgrenses av Sjøgata i nord, Storgata i sør, Torget i vest og Kvartal 9 i øst. og består i dag av 
ulike nærings-, bolig- og handelsfunksjoner. Figur 2 viser et oversiktsfoto med markering av dagens 
bygningsmasse.  

 

Figur 2: Kvartalets avgrensning med dagens bygningsmasse 
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2.2 Planområdets plassering i det overordnet trafikksystemet 

Planområdet ligger svært sentralt i indre bykjerne i Bodø, hvor det legges opp til en utvikling som et kompakt 
bysentrum med høy konsentrasjon av arbeidsplasser, boliger, handel-, næring- og kulturfunksjoner. Figur 3 
nedenfor er hentet fra mulighetsstudie for Storgata og viser planområdets beliggenhet i forhold til sentrale 
samlegater, prioriterte gangakser og busstraseer i Bodø sentrum. Kartgrunnlaget er hentet fra gatebruksplan 
for Bodø sentrum (2013).  

Som det kommer frem av figurene nedenfor ligger planområdet ligger i et område som er sentralt for alle 
trafikantgrupper. Sjøgata og Bankgata er i dag viktige kjøreveier som ligger omkring planområdet i nord og i 
øst. Dagens busstrasé ligger nord for området i Dronningensgate, mens Torvgata, Bankgata og Storgata 
som går midt i planområdet er viktige gangakser. Sjøgata og Dronningensgate er også gater som blir mye 
brukt av syklister. De trafikale løsningene i og omkring planområdet må således betjene et sammensatt 
trafikkbilde med høye volumer av alle trafikantgrupper både i dagens og fremtidig situasjon. 

     

Figur 3: Planområdets beliggenhet i forhold til sentrale samlegater, prioriterte gangakser og busstraséer i Bodø sentrum 
 

2.3 Dagens trafikksystem i og omkring planområdet 

Figur 4 nedenfor viser en oversikt over trafikksystemet omkring planområdet med angivelse av 
kjøreretninger, fartsgrenser, trafikkmengder og sentrale forbindelser.  

 

Figur 4: Oversikt over trafikksystemet i og omkring planområdet 
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Figur 5: Storgata sett fra Rådhusgata ved startpunktet for gågatestrekningen  

Storgata sør for planområdet er opparbeidet som gågate fra og med Rådhusgata og har således lite 
motorisert trafikk. Det forekommer noe varetransport og taxikjøring i avgrensede perioder, men gata er ellers 
stengt for kjørende. Forholdene for gående og syklende er relativt gode i gågata på grunn av lite motorisert 
trafikk. Ferdselslinjene er imidlertid noe uklare ettersom det er flere elementer i gateløpet som blokkerer og 
hindrer fremkommeligheten slik som bygninger, bed og baldakinstolper, se Figur 5. 

 

Figur 6: Sjøgata mot øst, sett fra vestre hjørne av planområdet 

Sjøgata nord for planområdet inngår som en sentral del av hovedvegnettet i Bodø sentrum og er i dag 
relativt tungt trafikkert. I 2012 var registrert årsdøgntrafikk (ÅDT) på strekket forbi planområdet ca.11.600. 
Gaten fungerer i dag som en viktig gjennomfartsgate og er også en gate med mye varetransport. Gaten er i 
dag forkjørsregulert med fartsgrense 30 km/t. På strekket forbi planområdet er gata i dag opparbeidet med 
fortau og kantparkering på begge sider av vegen, som vist på Figur 6. 

Det eksisterer i dag trappeforbindelser mellom Storgata og Sjøgata både på vestre og østre side av 
planområdet, som vist på Figur 4. Trappene utgjør en viktig del av tilbudet for de for gående da det sikrer en 
direkte kontakt mellom de to gatene. Figur 7 nedenfor viser dagens utforming av de to trappene. Trappene 
oppfyller ikke krav til universell utforming. 
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Trapp vest for planområdet Trapp øst for planområdet 

  
 
Figur 7: Dagens utforming av trapper vest og øst for planområdet 

For å få en indikasjon på trafikkvariasjonsmønsteret på vegnettet omkring planområdet er det gjort et uttrekk 
av data fra vegvesenets nærmeste tellepunkt. Dette er punkt R80 SJØGATA som ligger på øst for 
rundkjøringen mellom Sjøgata, Bankgata og Jernbaneveien øst for planområdet, som vist på Figur 8. Da 
både Bankgata og Jernbaneveien utgjør sentrale transportårer vil ikke trafikkmengdene fra tellepunktet 
samsvare med trafikkmengdene forbi planområdet. Trafikkvariasjonen over døgnet kan imidlertid forventes å 
følge et tilsvarende mønster, og dataene anses således likevel å være interessante for denne analysen.  

 

Figur 8: Plassering av tellepunkt R80 SJØGATA (blå ring) og planområdet (rød skravering).  
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Figur 9 nedenfor viser registrert gjennomsnittlig døgnvariasjonskurve i 2019 fra dette tellepunktet. 
Døgnvariasjonskurven har et gjenkjennelig mønster som stemmer godt overens med variasjonskurve M2 – 
«Hovedveg i bystrøk med arbeidsreiser og gjennomgangstrafikk», jfr. Statens vegvesens håndbok V714: 
«Veileder i trafikkdata».  

 

 

Figur 9: Gjennomsnittlig døgnvariasjonskurve for 2019 fra tellepunkt R80 Sjøgata. 

2.4 Historisk ulykkessituasjon 

Det er bare registrert en politirapportert trafikkulykke i denne delen av Sjøgata de siste 10 årene, se Figur 
10. Dette var påkjørsel av fotgjenger som krysset gaten en natt i desember og vedkommende ble lettere 
skadd. Det var mildt og vått føre med god sikt, og fartsgrensen var på ulykkestidspunktet 40 km/t.   

  

Figur 10: Politirapporterte ulykker omkring planområdet de siste 10 årene (2010-2019), kilde Vegkart.no. 
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3 Fremtidig situasjon 

3.1 Planforslag 

I det følgende gis en overordnet omtale av planforslaget slik det foreligger i skrivende stund.  

 

Figur 11 Ideskisse for videreutvikling av kvartal 10. 

Formålet med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og attraktivt bykvartal med en 
kombinasjon av næring på bakkeplan og bolig i de øvrige etasjene. All bebyggelse mot Storgata og 
Havnegata søkes bevart og transformert i fremtidig situasjon. I tillegg videreføres Lærmohjørnet som 
regulert. Sentralt i kvartalet, mot Sjøgata, legges det opp til å etablere to nye boligblokker mot Sjøgata og en 
næringssokkel som knytter de to nye volumene sammen.  

Det planlegges for ca. 90-110 boenheter i varierende størrelser om en inkluderer både eksisterende og ny 
bebyggelse. Parkering søkes redusert til et minimum og legges i sokkelen under gårdsrommet. Innkjøring til 
parkering skjer fra Sjøgata. Foreløpig beregning av bruksareal indikerer en fordeling med ca. 2500m2 næring 
og 7500 m2 boligformål fordelt på ny og eksisterende bebyggelse. 
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3.2 Kommuneplanens Arealdel 2018-2030 

Bodø kommune vedtok gjeldende KPA (kommuneplanens arealdel) 14.6.2018. Denne inneholder både 
generelle retningslinjer for videre byutvikling og mer spesifikke bestemmelser for bl.a. parkering.  

Utsnitt av arealplankart for området rundt kvartal 10 er gjengitt i Figur 12. 

 

Figur 12 Kartutsnitt fra gjeldende KPA 2018-2030. Brun farge angir Sentrumsformål - nåværende.  

Innen samferdselssektoren i Bodø jobbes det med flere prosjekter, som på kort sikt skal redusere utslippene 
i sentrumsnære områder, og på lang sikt gjøre transport i Bodø klimanøytral. 

Kommunedelplan for sykkel er utarbeidet. Planen legger opp til en god utvikling av sykkeltilbudet i Bodø 
kommune. Dette kommer barn og unge til gode, men styrker også trafikksikkerheten for alle syklistene. 
Planprogrammet ble fastsatt av Bystyret i møte 8. september 2016. Det ble vedtatt at sykkelstrategien skal 
inneholde et mål om minst 25 % sykkelandel i 2025. 

Parkeringspolitikken gir føringer for bruk av bil til viktige målpunkter, og har konsekvenser for miljø, 
trafikksikkerhet, tilgjengelighet til service, kultur og handel. Parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel stiller klare krav til omfanget av parkering og løsninger. Restriktive parkeringsbestemmelser med 
maksimumskrav gir føringer for at andre transportmidler enn bil gis prioritet. 

 

 Parkeringsbestemmelser 

Parkeringsbestemmelsene i kommuneplanen er bindende for behandling av saker etter plan- og 
bygningsloven og skal anvendes i bygge- og reguleringssaker ved nybygg eller bruksendring. Alle 
parkeringskrav er dimensjonert for tradisjonell drift innenfor virksomheten. I den grad bygningen inneholder 
tilbud eller funksjoner ut over dette, skal parkeringskravet for bygningen fastsettes særskilt i reguleringsplan. 

Parkeringsbestemmelsene tar utgangspunkt i en soneinndeling av kommunen: sone A er bykjernen, sone B 
er resten av byutviklingsområdet, mens sone C omfatter resten av kommunen. Utstrekning av sone A er 
gjengitt i Figur 13. Kravene til parkering for de ulike reguleringsformålene er gjengitt i Tabell 1. 
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Figur 13 Parkeringssoneinndeling i Bodø sentrum, indre bykjerne er en del av sone A. 

Tabell 1 Krav til bil og sykkelparkering i ulike soner og virksomhetstyper hentet fra KPA 2018-2030. 
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Det er tidligere etablert en frikjøpsordning for sone A i sentrum som videreføres i denne KPA. Ordningen 
innebærer at tiltakshaver kan kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som 
fremgår av bestemmelsene ved å innbetale et beløp per manglende plass. Bystyret bestemmer hvilke satser 
som til enhver tid skal gjelde og innbetalte beløp skal brukes til bygging av parkeringsanlegg. 

Under behandlingen av planen ble forslag om å kunne redusere minimumskravet til parkering for bolig 
dersom det ble satt av plasser til bildeling vurdert. Dette forslaget ble ikke tatt inn i fordi det er ikke mulig å ta 
inn dette i bestemmelsene jf. Plan og bygningsloven. Planen sier videre dette om bildeling: 

«Bilkollektiv som fullverdig alternativ til opparbeidede plasser er et nytt konsept i kommunen, og det beste 
hadde vært en utprøving av dette innenfor området i sentrum der frikjøp er tillatt. Det er heller ikke mulig å gå 
inn på 5-årskontrakter i en byggesak.» 

Videre settes det i KPA følgende krav til utforming av parkeringsløsninger: 

 For nye bygninger med mer enn 4 boenheter skal minimum 50% av parkeringsplassene til bolig være 
tilrettelagt for ladeplasser for elbiler. Det skal tilrettelegges for å oppgradere til 100 %. 

 Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for forflytningshemmede. 
Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedinngang. Minimumsmål for denne typen 
biloppstillingsplasser skal være bredde 4,5 m og lengde 6,0 m, og for langsgående plasser bredde 4,0 m 
og lengde 6,5 m. 

 Der annet ikke er bestemt i annen arealplan er arealkravet per biloppstillingsplass ved parkering 
minimum 18 m² inklusivt manøvreringsareal. Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens 
Vegvesens håndbok N100 legges til grunn. Minstebredde på parkeringsplass skal være 2,5 m og minste 
lengde skal være 5 m. 
 

 Avfallshåndtering og varelevering 

For boligbebyggelse setter KPA krav til at nødvendig areal for håndtering av husholdningsavfall skal avsettes 
og dokumenteres i reguleringsplan. Ved bygging av flere enn tre boenheter innenfor byutviklingsområdet 
skal det benyttes nedgravde avfallscontainere, eller de løsningene renovasjonsselskapet godkjenner. 
Avfallshåndtering skal løses på egen eiendom. Plassering av og løsning for avfallsanlegg skal inntegnes på 
plankartet ved utarbeiding av ny reguleringsplan eller i utomhusplan ved byggesak, og planlegges slik at 
støy og sjenanse mot boliger reduseres mest mulig. 

For næringsarealer skal det sikres gode trafikksikre forhold for varelevering. Varelevering skal skje på egen 
eiendom. Alminnelig varetransport må sikres mot at det oppstår farlige situasjoner og slik at myke trafikanter 
og sjåførens arbeidsmiljø ivaretas på en god måte. Det vises til teknisk forskrifts krav til utforming, adkomst, 
parkering, oppstillingsplass og varemottak. Nye næringsbygg som produserer den type avfall som kan 
brukes avfallsanlegg under terrengnivå, skal etablere slik anlegg. Avfallsanlegg skal etableres på egen 
eiendom. Areal for avfallsløsning skal være inntegnet i plankart til reguleringsplan. 
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3.3 Kommunalteknisk norm 

Bodø kommune har vedtatt en kommunalteknisk norm gjelder for samtlige kommunale veg-, vann- og 
avløpsanlegg, samt park- og idrettsanlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder 
normen for alle offentlige lekeplasser, lekeplasser som skal godkjennes av kommunen og private veg-, vann- 
og avløpsanlegg som skal ha tilknytning til kommunale anlegg. Normen gir utfyllende bestemmelser til 
kommuneplanen. Veidelen i normen er utarbeidet med hjemmel i vegloven og henviser til retningslinjer gitt i 
Statens vegvesens sine håndbøker. 

Følgende punkt i den kommunaltekniske normen anses som relevante for denne reguleringsplanen: 

 Det er krav til universell utforming av uteområder og tekniske løsninger. Anlegg som skal overtas til 
kommunal drift og vedlikehold skal være opparbeidet i henhold til overordnede lover og forskrifter, 
SVV hb V129 – Universell utforming av veger og gater, SVV hb V127 – Kryssingssteder for gående 
og Norsk standard NS 11005 med supplerende eksempelsamling. 

 Byggelinje mot veg må inngå i reguleringsplanen, og siktlinjer og frisiktsoner i kryss og avkjørsler 
skal fremgå. 

 Det kreves detaljplaner for alle tekniske anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. 
Detaljplaner kreves også for private anlegg som skal ligge i eller tilknyttes kommunale anlegg. 

 Utforming på fortau avklares med Teknisk avdeling i hvert enkelt tilfelle. 
• med vegg-/møbleringssone, belegningsstein 
• med vegg-/møbleringssone, asfaltbelegg 
• uten vegg/møbleringssone, belegningsstein 
• uten vegg-/møbleringssone, asfalt 

Ferdselssonen til fortau med og uten vegg-/møbleringssone skal ha bredde på minimum 2,5 m. 
Dette dekker minste krav til ferdselsareal og kantsteinssone, og muliggjør maskinell brøyting og 
feiing av fortauet. Fortau skal tilrettelegges og bygges på en slik måte at naturlige ledelinjer kan 
benyttes på best mulig måte. Kantstein skal settes etter nærmere gitte bestemmelser i normen. 

 Det skal være frisikt i utkjøringen fra parkeringsanlegg. Utkjøring og innkjøring til parkeringsanlegg 
skal tilpasses fortauet. Det skal ikke være helning/tverrfall på fortauet ut over det som er påkrevd. 

 I areal med krav til sikt som kryss, avkjørsler, etc. skal sikttrekant etableres. Krav til fri sikt er nedfelt i 
SVV hb N100 Veg- og gateutforming. For tekniske krav til utforming i private avkjørsler vises til 
samme håndbok. 

 Trafikkskilt skal monteres og bekostes av utbygger etter godkjent skiltplan. Utbygger har ansvar for 
slik godkjennelse. Skiltplan skal være i samsvar med SVVs skiltnormal. Tillatelse for å etablere 
offentlig trafikkskilt gis i form av skiltvedtak. Alle prosjekter skal ha utarbeidet skilt-/og 
oppmerkingsplan. Skilt/ oppmerkingsplan sendes til Bodø kommune for behandling og godkjenning. 
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3.4 Overordnede reguleringsplaner for området 

I det følgende gis en kort omtale av relevante overordnede planer som omfatter planområdet.  

 Områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19 (planid: 
1804_2017002), vedtatt i 2018 

   

Figur 14 Områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19, Bodø kommune 2018. 

Omreguleringen omfatter Storgata mellom torget og Bankgata, og inkluderer gateløpet og fem kvartaler, 
inklusive Kvartal 10. Områdereguleringen inngår som et sentralt grunnlag for utvikling av planforslaget som 
ble presentert i kapittel 3.1. 

Formålet med planen er å legge til rette for at områdets identitet og historie ivaretas, samtidig som 
kvartalene som inngår i planen kan utvikles og fortettes. En viktig intensjon med denne planen er å 
kombinere vern og utvikling, og det har vært fokus på å bevare helheten av det som gir området verneverdi, 
fremfor enkeltbygg. Planen gir også rammer for utvikling av Storgata som et viktig byrom. 

I planen er det gitt rammer for hvordan kvartalene kan utvikles kvartalsvis. Det er også gjort utredninger når 
det gjelder bruken av gaterommet mellom kvartalene. Gata og byrommet som denne delen av Storgata 
utgjør er regulert til gågate og torg. Det som i dag kalles Bankplassen planlegges utvidet og her vil det være 
muligheter for lek og uteopphold. Intensjonen i planen er at områdene mellom bygningene skal kunne brukes 
som lek- og uteoppholdsareal for de nye utbyggingsprosjektene. 

Planen fastlegger at det skal etableres parkering i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 
Ved bruksendring i eksisterende bebyggelse beregnes parkeringskravet ut fra differansen mellom 
parkeringskrav til ny virksomhet og parkeringskrav til eksisterende virksomhet. Ved bruksendring i vernet 
bebyggelse innenfor hensynssone H570_1-H570_7 fravikes kravet til parkering. 

Avfallshåndtering skal være løst i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Avfallshåndtering i 
hensynssone H570_1-H570_7 kan løses i egne avfallsrom. Løsning må avklares for hver enkelt bygning i 
samråd med renovasjonsselskap. 

Situasjonsplan skal utarbeides og vise planlagt bebyggelse med høyder og plassering, atkomst, innkjøring til 
parkeringsanlegg med tilstrekkelig fri sikt iht. kommunalteknisk norm, sykkelparkering, varelevering, 
avfallshåndtering mv. 
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3.5 Tilstøtende reguleringsplaner 

I det følgende gis en kort omtale av tilstøtende planer som vil være av betydning for fremtidig trafikksituasjon 
i og omkring planområdet.  

 Detaljregulering for Sjøgata vest (planid: 1804_2016017), vedtatt i 2018 

 

Figur 15 Detaljreguleringsplan for Sjøgata, Bodø kommune 2018. 

Sjøgata nord for planområdet har i dag flere utfordringer knyttet til ulike funksjoner og virksomheter på denne 
strekningen. Gata har vært ulykkesbelastet og utgjør også en barriere mellom sentrum og havna med 
havnepromenaden. Sjøgata er en viktig innfartsåre, men også en naturlig forbindelse for turister som 
kommer med hurtigruta og jernbanen til byen.   

Det planlegges derfor å oppgradere gata med fokus på økt lesbarhet og sikkerhet for alle brukere gjennom 
tydeligere separering av de ulike funksjonene i gata. Syklister og fotgjengere får separate veianlegg og 
tydelige markeringer ved kryss og systemskift. Det planlegges etablering av egne lommer for parkering og 
varelevering, utenfor kjørefelt og med buffer mot passerende myke trafikanter.  

Målet med planen er å bedre trafikksikkerheten, legge bedre til rette for gående og syklende, lette kryssing 
for myke trafikanter og gi gata en estetisk oppgradering. Samtidig skal trafikkfunksjonen som 
gjennomfartsgate og gate for varetransport opprettholdes. Sjøgata skal opprettholdes som viktig inn- og 
gjennomfartsåre der separering av ulike typer trafikanter bidrar til bedre gjennomstrømning for alle, i et lavt 
tempo, tilpasset et travelt bysentrum.  

Hovedprinsippene for løsningsvalg i planen er følgende: 

- Kjørefeltene har minimumsbredde, iht. ÅDT og hastighet (30kmt) 
- Ekstra gatebredde tilfaller sykkelfelt og fortau    
- Tosidig plassering av vareleveringslommer gjør at trafikken i gata må skifte side. Dette etableres på 

en slik måte at fortau og sykkelfelt føres rett frem, mens sidevekslingen bare omfatter motorisert 
trafikk. 

Figur 16 nedenfor viser hovedgrep for tverrsnittet i gaterommet, mens Figur 17 viser hovedgrepene i plan.  
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Figur 16: Hovedgrep for tverrsnittet i gaterommet 

 

 

Figur 17 Hovedgrep for trafikkløsning i Sjøgata vist i prinsippiell planskisse. 

 

Planlagt løsning på strekket forbi planområdet vil bli omtalt nærmere som del av de trafikale vurderingene i 
kapittel 4. 
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4 Trafikale vurderinger 

4.1 Turproduksjon til og fra planområdet 

Turproduksjon fra boliger 
I TØIs reisevaneundersøkelse (RVU) fra 2009 ble det funnet at befolkningen i gjennomsnitt foretar 3,3 reiser 
per person per døgn. Av disse reisene blir 52% gjennomført som bilfører, noe som gir et gjennomsnittlig 
antall bilreiser lik 1,7 bilturer per person per døgn. Med utgangspunkt i SSBs folke- og boligtelling fra 2011 er 
det antatt 2,5 bosatte per enebolig, 2,1 bosatte per rekkehusbolig og 1,6 bosatte per leilighet. Dette gir en 
forventet turproduksjon på 2,7 turer per bolig for leiligheter. Med en planlagt utbygging av planområdet med 
inntil 110 leiligheter gir dette en turproduksjon på opptil 299 kjøreturer per døgn. 

I dette prosjektet er det planlagt mange små leiligheter i prosjektet (under 50 kvm), noe som taler for at det 
vil være færre bosatte pr. leilighet enn snittet SSB opererer med og dermed kan en forvente lavere 
turproduksjon til og fra disse. Det er i tillegg planlagt en lav parkeringsdekning i forhold til antall boliger, som 
også kan medføre en lavere turproduksjon fra planområdet. Beregnet turproduksjon med metodikken som er 
angitt innledningsvis vurderes dermed å være for høy sammenlignet med hva man kan forvente i praksis. 

Prosjektet ønsker i stor grad å benytte frikjøpsordningen som Bodø kommune har etablert for 
sentrumsområdet, noe som betyr at en betydelig andel av beregnet turproduksjonen vil komme i et 
kommunalt parkeringsanlegg utenfor planområdet. Innenfor planområdet er det satt av plass til 8 P-plasser i 
parkeringsgarasje, og en ønsker at 7 av disse disponeres av en bildeleordning. Forslag til reguleringsplan 
åpner for at det kan etableres inntil 10 plasser forbeholdt deling. Når det gjelder beregning av turproduksjon 
fra P-plasser for bildeleringer er det begrenset tilfang på data fra undersøkelser eller retningslinjer 
tilgjengelig.  

I en rapport fra Urbanet Analyse gitt ut i 20081 vurderes effekten av bildeling som klimatiltak. Konklusjonene i 
rapporten går i retning av at innføring av bildelingsordninger i liten grad fører til mindre bilbruk. Det er to 
hovedfaktorer som spiller inn her: hvor stor sannsynlighet det er for at en bil er ledig når et medlem ønsker å 
bruke den, og hvor stor andel av medlemmene som ville benyttet egen bil til reisen dersom bildeling ikke 
hadde vært en mulighet. I store bysentra som f.eks. Oslo kan en attraktiv bildelingsordning (dvs. en ordning 
som ofte har et ledig kjøretøy når du bestiller) faktisk gi økt turproduksjon fordi personer som ikke eier bil 
velger vekk sykkel eller kollektivtransport når det får tilgang på bildelingsmulighet. I mindre byområder som i 
Bodø der andelen som ikke eier egen bil er lavere vil denne effekten trolig bli mindre.  

I en annen rapport som er utgitt av Transportøkonomisk institutt i 20122 konkluderes det med at medlemmer 
av bildeleringer benytter bil omtrent en tredjedel mindre enn bileiere, og at en delebil erstatter 5-15 
privatbiler. TØIs konklusjon underbygges av flere internasjonale forskningsrapporter deriblant «The state of 
European Carsharing» utgitt av momo/ Bundesverband CarSharing e.V. i 2010. 

Som grunnlag for beregning av turproduksjon vil det være fornuftig å legge til grunn en konservativ vurdering 
av effektene av bildeling der en antar at en delebil kan erstatte 5 personbiler. I forslag til bestemmelser er det 
åpnet for at inntil 10 p-plasser kan forbeholdes bildeling. Selv om det per nå kun er illustrert totalt 8-plasser 
legges 10 bildelingsplasser til grunn for videre vurdering. Dette for å teste det som antas å være maks 
turproduksjon. 10 bildelingsbiler vil antas dermed å gi tilsvarende effekt som 50 privateide personbiler. 
Turproduksjonen vil i all hovedsak være knyttet til leilighetene i planområdet, og det vurderes dermed at 
forventet turproduksjon for 50 leiligheter vil være et fornuftig anslag for hvor mye trafikk som kan genereres 

 
1 Bildeling som klimatiltak? Potensiale for redusert bilbruk ved satsing på bildeling, Urbanet analyse rapport 
11/2008.  
2 Nye kollektive mobilitetsløsninger – bildeling som case, TØI rapport 1218/2012. 
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fra de 10 delebilene. Med en turproduksjon på 2,7 pr. leilighet gir dette en samlet turproduksjon 135 turer i 
døgnet. I tillegg etableres en parkeringsplass for funksjonshemmede samt noe mindre lagerareal som kan gi 
noe ekstra turproduksjon, det legges derfor til 15 turer for å ta hensyn til dette. Samlet turproduksjon fra 
boliger settes dermed til 150 kjøretøy i døgnet.  

Turproduksjon fra Næringsvirksomhet 
For å beregne forventet turproduksjon fra service og småbutikker. tas det utgangspunkt i erfaringstall for 
handelsbasert virksomhet fra Statens vegvesens håndbok V713 «Trafikkberegninger». Det gis her en 
gjennomsnittlig turproduksjon på 90 turer per 100 m2 per døgn. Med et planlagt omfang på 2x500 m2 blir 
således forventet nyskapt trafikk fra service og småbutikker 900 turer per døgn. 

Nå ønsker ikke prosjektet å etablere egne parkeringsplasser for besøkende til den nye næringsvirksomheten 
i kvartalet. Det forutsettes at parkeringsbehovet her dekkes gjennom offentlig parkering i Bodø sentrum, og 
kravene som settes til parkeringsdekning i KPA forutsettes løst ved å benytte kommunens frikjøpsordning.  

Turproduksjonen fra næringsvirksomheten lokalt ved kvartalet vil dermed bli avgrenset til varelevering, og 
dette er planlagt løst ved å benytte vareleveringslommer i Sjøgaten jf. vedtatt detaljreguleringsplan for 
Sjøgata vest, se kap. 3.5.1. 

Turproduksjon i dimensjonerende time (makstimetrafikk) 
Ifølge erfaringstall fra Statens vegvesens håndbok V713: «Trafikkberegninger» utgjør makstimetrafikken fra 
boligformål vanligvis ca. 16% av beregnet døgntrafikk. Med en samlet turproduksjon på 150 kjøretøyer i 
døgnet tilsier dette en makstimetrafikk på ca. 24 kjøretøyer.  

Det er en viss usikkerhet knyttet til om etablering av en bildeleordning vil kunne medføre et annet 
trafikkvariasjonsmønster enn i tradisjonelle situasjoner. For å ta høyde for dette er det også gjort et praktisk 
anslag på hvor stor trafikk som kan bli generert i løpet av en time med 11 parkeringsplasser. 

Det antas at parkeringsplassene i planområdet i gjennomsnitt kan forventes å ha en maksimal utskiftning på 
2 kjøretøyer i løpet av en time. I denne situasjonen vil de 11 parkeringsplassene kunne produsere 22 turer 
inn og 22 turer ut av bygget, dvs. en makstimetrafikk på 44 kjøretøyer. Dette anses å være en øvre terskel 
for hva som kan forventes i makstimen. For å ligge på konservativ side legges dette estimatet til grunn ved 
kapasitetsberegning av avkjørselen til planområdet. 

Fremtidig trafikksituasjon i Sjøgata 
I gjeldende KPA 2018-2030 settes det blant annet følgende mål for Bodø sentrum: Bykjernen utvikles som et 
kompakt bysentrum med høy konsentrasjon av arbeidsplasser, boliger, handel-, næring- og kulturfunksjoner 
for å sikre stor aktivitet innenfor korte avstander. Dette er en forutsetning for å skape gode kollektivløsninger 
og mulighet for en bilfri hverdag. 

I den vedtatte reguleringsplanen for Sjøgata vest er det lagt til grunn en fremtidig ÅDT mellom 8000 og 
15 000 som dimensjonerende trafikkmengde og en tar utgangspunkt i to trafikktellinger: 

 I april 2011 ble det registrert 9.900 ÅDT mellom Prof. Schyttes gate og Hundholmgata. 
 I januar 2012 ble det registrert 11.629 ÅDT ved Diplomat hotell (nå Scandic Bodø) 

I samme plan beskrives at en kan forvente en trafikkøkning i gaten som resultat av planlagt utbygging i flere 
kvartal uten at det tas nærmere stilling til hvor stor denne trafikkøkningen kan bli. Med den nye utformingen 
av gaten legges det til grunn at den skal bli en miljøgate, med mer fokus på myke trafikanter. Siden det i 
skrivende stund ikke er tilgjengelig mer detaljerte beregninger for fremtidig trafikkvolum i Sjøgata legges 
maksimalt trafikkvolum gaten er dimensjonert for i den gjeldende reguleringsplanen til grunn for 
trafikkberegningene, dvs. ÅDT = 15 000. 
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4.2 Trafikkavvikling 

 Kapasitetsberegning for atkomst fra Sjøgata 

For å kartlegge forventet påvirkning av tiltaket på det omkringliggende vegnettet er det utført 
kapasitetsberegninger for atkomsten i Sjøgata. Som grunnlag for trafikkberegningene benyttes estimerte 
trafikkvolumer for makstimen basert på beregning av turproduksjon for nybygg og forventet fremtidig ÅDT for 
Sjøgata som vist i foregående kapitler.  

For å anslå makstimeandel for gjennomgående trafikk i Sjøgata tas det utgangspunkt i erfaringsbaserte 
døgnvariasjonskurver fra Statens vegvesens håndbok V714: «Veileder i trafikkdata». 

Vegtypen i Hb V714 som ligger nærmest opp til forholdene i Sjøgata er: M1 – By/-boliggate (Samleveg med 
arbeidsreiser). I håndboken oppgis døgnvariasjonen i tabell som prosentvis andel av døgntrafikken pr time. I 
tabellen for vegtype M1 oppgis en prosentsats for makstimen i morgenrushet på 6,0%, mens 
ettermiddagsrushet har en makstime med 8,3% av døgntrafikken. Dette stemmer også godt overens med 
variasjonskurven fra tellepunkt R80 Sjøgata som er vist på figur 9 i kapittel 2. 

En forventet fremtidig ÅDT på 15 000 gir med denne beregningsmetoden en timetrafikk i ettermiddagsrushet 
på 1245 kjøretøy (begge kjøreretninger). I morgenrushet forventes et vesentlig lavere trafikkvolum fordi 
mesteparten av butikkvirksomheten i sentrum ikke er åpent og genererer trafikk på denne tiden av døgnet, 
noe som også stemmer overens med at håndboken oppgir at en lavere prosentvis trafikkandel i dette 
tidsrommet. 

Sjøgata ligger omtrent midt i Bodø sentrum med direkte kobling mot Rv 80 Bodøveien i øst og kobling mot 
Hålogalandsgata i sørvest. Det er derfor vanskelig å anslå om gaten vil har en klar retningsfordeling i 
rushtiden i en fremtidig situasjon. Andelen gjennomgående reiser vil trolig være relativt lav siden få vil velge 
å kjøre gjennom denne delen av Sjøgata på vei til og fra jobb i andre områder rundt sentrumskjernen. Bodø 
har en kapasitetssterk omkjøringsvei sør for bykjernen i Rv. 80 Olav V gate som sammen med Rv. 80 
Bodøveien øst for sentrum som kan antas å ta unna det meste av pendlertrafikken utenom bykjernen.  

En typisk trafikant i Sjøgata vil antageligvis være på vei til eller fra parkering i nærområdet og vil velge å 
kjøre østover eller vestover avhengig av målpunkt for reisen eller trafikantens vurdering av trafikkforholdene 
på de to alternative rutene ut av sentrum. Med dette som utgangspunkt har en ikke holdepunkt for noe annet 
enn å legge til grunn en tilnærmet lik fordeling av trafikkmengden i begge kjøreretninger. En tilsvarende 
vurdering må kunne legges til grunn for trafikk inn og ut av den nye avkjørselen.  

Siden trafikken her antas å ha en jevn retningsfordeling i rushtiden og innslaget av trafikk til/ fra butikker og 
handelsvirksomhet vil være veldig lite før etter kl. 9-10 på formiddagen vurderes det å ikke være behov for 
egne trafikkberegninger for morgenrushet. Den videre trafikkberegningen utføres av denne grunn kun for 
ettermiddagsrushet. Trafikkmengdene som legges til grunn i beregningene er oppsummert i tabell 2 
nedenfor. 

Tabell 2, Estimert timetrafikk for Sjøgata og ny avkjørsel i ettermiddagsrushet.  

 Timetrafikk (totalt) Timetrafikk sørover Timetrafikk nordover 

Gjennomgående trafikk i Sjøgata 1245 623 623 

Svingende i ny avkjørsel 22 inn og 22 ut 11 inn og 11 ut 11 inn og 11 ut 

 
Tungbilandelen i Sjøgata settes til 10% da en antar at det foregår en del varelevering i området. 
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I det følgende vil det bli gitt en gjennomgang av beregningsresultater for ny avkjørsel til planområdet. 
Kapasitetsberegningene er utført ved bruk av programmet SIDRA Intersection versjon 8 som er et verktøy 
for vurdering av kapasitet og avvikling i kryssområder. Figur 18 viser prinsippskisse for kryssgeometrien som 
har blitt brukt som grunnlag i kapasitetsvurderingene. 

 

Figur 18: Prinsippskisse for kryssgeometri i Sidra Intersection 

Peak Flow Period (PFP) er i beregningene satt til 60 minutter, og det er forutsatt at det etableres 
krysningspunkt for fotgjengere og syklister på arm mot avkjørsel. 

Figur 19 nedenfor viser beregnet belastningsgrad og maksimal kølengde (95%-persentilen) i morgen- og 
ettermiddagsrushet for den nye atkomsten til planområdet.  
 
 

Belastningsgrad ettermiddagsrush  
(15:30-16:30) 

Makskø (95 %-persentil) [meter] ettermiddagsrush 
(15:30-16:30) 

  
Figur 19, Beregnet belastningsgrad og makskø (95%-persentil) for atkomsten til planområdet i ettermiddagsrushet. 

Belastningsgraden er sammenhengen mellom kryssets trafikkmengder og kapasitet. Jo høyere 
belastningsgrad – jo dårligere avviklingsforhold. For signalanlegg regner en i praksis med at belastningsgrad 
opp til 0,85-0,90 (85-90 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling, mens en belastningsgrad 
på over 1,0 tilsvarer overbelastning.  For rundkjøringer og vikepliktsregulerte kryss bør belastningsgraden 
være maksimalt 0,80-0,85. 

Maksimal kølengde (95 %-persentilen) vil si den kølengden som kan forventes å overskrides i kun 5 % av 
tilfellene med kø i dimensjonerende time. 
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Av figurene ovenfor fremgår det at det er beregnet lave belastningsgrader i ettermiddagsrushet. Dette 
indikerer at man vil ha gode avviklingsforhold uten forsinkelser og kødannelse av betydning. Realisering av 
tiltaket forventes dermed ikke å få vesentlig påvirkning på avviklingskvaliteten i området.  

Det presiseres at trafikkgrunnlaget som er nyttet i beregningene er basert på en rekke antagelser og 
forenklinger, som redegjort for i det foregående. Dette medfører at grunnlaget er beheftet med vesentlig 
usikkerhet og kun må betraktes som et grovt anslag på forventet trafikksituasjon i fremtiden. De beregnede 
kapasitetsreserver er likevel såpass store at det synes trygt å anta at det ikke vil oppstå 
avviklingsproblemer i noen av kryssene i ettermiddagsrushet som følge av tiltaket. 
 

4.3 Utforming av innkjøring fra Sjøgata 

  
Figur 20, Plantegning av etasjen mot Sjøgata med avkjørsel inntegnet.  

Figur 20 viser planlagt plassering og utforming av avkjøring til planområdet fra Sjøgata. Som det fremgår av 
figuren er fasaden mot Sjøgata trukket noe tilbake. Dette sikrer gode siktforhold for trafikk ut av avkjørsel 
både mot fotgjengere på fortau, og mot øvrig trafikk i Sjøgata. Siden det kun vil være personbiler som 
benytter avkjørselen kan den dimensjoneres for disse med kjøremåte B. Statens vegvesens Hb N100 setter 
krav til sikt i avkjørsler som vist på Figur 21. 
 

 
Figur 21, Siktkrav til avkjørsler hentet fra Statens vegvesens hb. N100. 
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Legges høy utskifting av P-plasser ifm. bildeling til grunn vil ÅDT i avkjørsel bli >50. Fartsgrensen i Sjøgata 
er 30 km/t, noe som gir L2 = 4m ut fra kjørebanekant. Siktkravet i 30 km/t L1 = Ls er 20m. Disse kravene vil 
kunne bli oppfylt med god margin med utforming som vist på figur 21. Imidlertid må en påse at det ikke blir 
benyttet beplantning eller annet møblement i siktsonen langs Sjøgata som kan utgjøre et sikthinder. 
Enkeltstående søyler, stolper eller høytstammede trær regnes normalt ikke som sikthinder, men en trerekke 
eller lavere vegetasjon kan være sikthindrende. 

Sjøgata har i dag en ÅDT på om lag 12 000, og estimert ÅDT i avkjørselen er >50. I følge hb N100 bør 
avkjørsler i slike tilfeller ha en geometrisk utforming som et kryss. I gjeldende reguleringsplan for Sjøgata er 
det også lagt til grunn at avkjørsler skal utformes som kryss. Videre setter reguleringsplanen krav til at 
kantsteinlinjen i ytterkant av sykkelfelt føres gjennom avkjørselen. På figur 21 er avkjørselen vist med 
utforming som gatekryss med hjørneavrunding med R=4, noe som tilfredsstiller kjøremåte B for personbil iht. 
Statens vegvesens håndbok V121 «Geometrisk utforming av veg- og gatekryss».  

Håndbok N100 stiller også stoppsiktkrav til sykkelveger i krysningspunkter ved avkjørsler. Sykkelfeltene i 
Sjøgata kan i denne forbindelse regnes som enveiskjørte sykkelveger. Stoppsikt for syklende i avkjørsler 
regnes fra et punkt avsatt 3 meter ut fra senterlinjen på sykkelvegen, som vist på Figur 22 nedenfor. 
Siktkravet bestemmes ved bruk av diagrammet vist på Figur 22, basert på stigningsforholdene langs 
sykkelvegen, samt plassering og funksjonen til det aktuelle sykkelvegnettet.  

 

Figur 22: Siktkrav til syklende i avkjørsler, hentet fra Statens vegvesens hb. N100 

I Bodøs kommunedelplan for sykkel er Sjøgata definert som del av sykkelvegnettet i Bodø, men inngår ikke 
som del av de prioriterte sykkelrutene. Dermed kan gata antageligvis regnes som del av lokalsykkelvegnettet 
basert på inndelingen på Figur 22. Avhengig av stigning langs sykkelvegen vil dermed siktkravet til syklende 
bli mellom 35 og 45 meter.  

Den foreslåtte utformingen med 2m sykkelfelt + 2m fortau på strekningen forbi planområdet medfører i dette 
tilfellet at punktet hvor stoppsikt for syklende skal regnes fra havner langs fortauskant, fremfor alle mulige 
sikthindre langs gata. Dermed vil det være uproblematisk å oppfylle kravene til frisikt for syklende uansett 
hvilken stoppsiktverdi fra Figur 22 som legges til grunn. 
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4.4 Løsninger for myke trafikanter 

I reguleringsplan for Sjøgata legges det opp til at det skal etableres opphøyd sykkelfelt på delstrekningen 
forbi kvartal 10, se Figur 16. Denne løsningen kan gi noen utfordringer mht. vikeplikt for kryssende trafikk jf. 
bestemmelser i trafikkreglene §7 nr. 4. Det er i denne sammenheng viktig at avkjørselen får en utforming 
som tydeliggjør at det er en avkjørsel fra eiendom der en er pålagt vikeplikt for all annen trafikk inkludert 
sykkeltrafikk i opphøyd sykkelfelt. Dette kan gjøres med å la langsgående kantstein som benyttes i gaten 
krysse tvers over avkjørselen. 

Den tilbaketrukne fasaden mot Sjøgata vil tilføre ytterligere bredde på fortauet for gående, men med en 
søylerekke plassert ut mot ordinært fortausareal. For å hindre at søylerekken utgjør en fare for blinde og 
svaksynte bør det vurderes å etablere en naturlig langsgående ledelinje i form av 0-vis kantstein eller 
tilsvarende på utsiden av søylerekken. Bruk av kontrastfarge på søyler og god belysning bør også vurderes. 

Sjøgataplanen viser krysningspunkt i form av gangfelt i hver ende av kvartal 10. Disse krysningspunktene 
ligger godt plassert i forlengelsen av trappeløp ned fra Storgata, og det er også etablert gangfelt her i dag. 
Etablering av næringsvirksomhet i gateplan langs Sjøgata kan føre til at enkelte fotgjengere på vei til/ fra 
butikker her velger å krysse utenfor gangfeltene. På grunn av antatt lavt fartsnivå med fartsgrense 30 km/t 
vurderes dette ikke til å gi noe særlig økning av fare for trafikkulykker med påkjørsel av fotgjenger i forhold til 
dagens situasjon. 

I Storgata er det etablert gågate i dag. Reguleringen tillater varelevering- og taxi-trafikk deler av døgnet, men 
det er ikke fysisk mulig for større kjøretøy å kjøre inn langs fasaden til kvartal 10 i dag, se bilde på Figur 23: 

 

Figur 23 Storgata sett fra øst, smal passasje under baldakin hindrer innkjøring langs kvartal 10. foto google maps. 
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4.5 Parkering 

Prosjektet har beregnet fremtidig behov for parkering for utbyggingen i kvartal 10 iht. Bodø kommunes 
parkeringsnorm i KPA, se Figur 24. 

 

Figur 24, Beregning av parkeringsbehov for kvartal 10. 

Beregningen viser at minimumskravet for kvartalet er ca. 50 parkeringsplasser når en tar utgangspunkt i 
bebyggelse utenfor regulert hensynssone. I bygget planlegges en mindre parkeringskjeller med 8 plasser, 7 
ordinære og 1 plass for bevegelseshemmede. De 7 ordinære plassene ønskes reservert til en 
bildelingsordning.  

Dersom en legger et konservativt anslag på effekten av en bildelingsordning til grunn, se kapittel 4.1, kan en 
regne med at en bildelingsplass kan erstatte 5 ordinære parkeringsplasser slik at 7 bildelingsplasser tilsvarer 
35 ordinære. Prosjektet har med denne forutsetningen en underdekning på 12 parkeringsplasser som 
forutsettes løst med å benytte seg av Bodø kommunes frikjøpsordning. 

Det er etablert gateparkering langs Sjøgata ved kvartal 10 i dag. I reguleringsplanen til gata er det forutsatt 
at mange av disse plassene fjernes, men ikke alle. Det er også etablert flere parkeringshus i nærområdet 
rundt kvartalet. Beboere i planområdet vurderes dermed å kunne få dekket sine parkeringsbehov på en god 
måte selv om parkeringsmulighetene internt i planområdet er minimale. 
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4.6 Løsning for varelevering 

 

Figur 25: Oversiktsplan med indikasjon av planlagte løsninger for varelevering 

Varelevering til næringslokaler langs Storgata forutsettes løst med tidsbegrenset levering og kjøring i 
gågaten, med kjøremønster som vist på Figur 25. I "prinsipplan for Storgata" er det illustrert et nytt tverrsnitt 
der det sikres ett 5,5m møbleringsfelt langs begge sider av Storgata. Begge disse sonene kan i teorien 
benyttes, avhengig av hvordan kommunen ønsker å omforme gaten.   

For å ivareta trafikksikkerheten med en slik løsning vil det være viktig å påse at gaten utformes med 
tilstrekkelig plass for større kjøretøyer til å opprettholde et kjøremønster uten behov for rygging og med 
tilstrekkelige siktforhold, samt å påse at vareleveranser skjer på tidspunkter med få myke trafikanter. 

Varelevering til næringslokaler langs Sjøgata planlegges løst ved bruk av planlagte vareleveringslommer. I 
reguleringsplanen for Sjøgata legges det opp til å etablere vareleveringslommer som veksler mellom nord og 
sørsiden av gata. Ved kvartal 10 er det satt av plass til dette på sørsiden, slik at det ligger godt til rette for at 
lomme som etableres i tråd med denne planen vil kunne benyttes for varelevering til kvartalet. Løsningene 
som det legges opp til her er i henhold til krav satt i hb. N100, og anses derfor til å kunne ivareta 
trafikksikkerheten godt. 

Ytterligere detaljer knyttet til varelevering både fra Sjøgata og Storgata vil måtte behandles ved 
detaljprosjektering av gatene, og omtales dermed ikke nærmere i denne analysen. 
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4.7 Løsning for avfallshåndtering 

Forslagstiller ønsker at kommunen legger til rette for en nedgravd fellesløsning i Storgata og forbereder 1-2 
fellesstasjoner som en del av en helhetlig utforming. For å ivareta trafikksikkerheten med en slik løsning vil 
det tilsvarende som ved vareleveranser være avfallshenting skjer på tidspunkter med få myke trafikanter og 
ved bruk av et kjøremønster uten behov for rygging og med tilstrekkelige siktforhold. 

Det kan også bli aktuelt å etablere midlertidige løsninger. Herunder etablering av avfallsrom med tilgang fra 
Sjøgata. I en slik løsning ser man for seg å etableres et avfallsrom tett på de planlagte varleveringslommene 
slik at renovasjonsselskapet får korte avstander og enkle arbeidsvilkår. Gitt at løsningene utformes i tråd 
med gjeldende retningslinjer og med fokus på å minimere konfliktnivået med øvrige trafikantgrupper anses 
også en slik løsning å ville kunne ivareta trafikksikkerheten på en god måte. 

Ytterligere detaljer knyttet til avfallshåndtering vil måtte behandles ved detaljprosjektering av løsningene, og 
omtales dermed ikke nærmere i denne analysen. 
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5 Oppsummering og konklusjon 
Foregående analyse har vurdert foreliggende planforslag med hensyn trafikkavvikling og trafikksikkerhet 
både for kjørende og myke trafikanter. Resultatene fra disse vurderingene tilsier at det vil være fullt mulig å 
etablere ønsket utbygging av Kvartal 10 uten at dette får negative trafikale konsekvenser. 

Ny avkjørsel til parkeringskjeller vil kunne få en god utforming i henhold til alle krav i Statens vegvesens 
håndbok N100, samt føringer gitt i vedtatt reguleringsplan for Sjøgata. Trafikkberegninger viser at ny 
avkjørsel vil ha god kapasitet selv om de etablerte parkeringsplassene skulle få høy utnyttelsesgrad ifm. en 
mulig bildelingsordning. Trafikalt sett vil planforslaget dermed også inneha en fleksibilitet slik at endelige 
løsninger kan optimaliseres og justeres i detaljfasen til prosjektet. 

Trafikksikkerhet og framkomst for myke trafikanter i Sjøgata vurderes ikke å bli negativt påvirket av planen 
for kvartalet, og alle føringer gitt i gjeldende reguleringsplan for Sjøgata anses å kunne ivaretas. Med en 
formålstjenlig utforming vurderes også foreløpige løsninger for varelevering og avfallshåndtering å kunne 
implementeres på en god måte som også ivaretar trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 


