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Bakgrunn

• Byanalysen viser ulike måter for å nå nullvekstmålet, men 

konkluderer ikke med én enkelt anbefaling.

• Målet om at veksten i persontransporten skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange ble lansert i 

transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 

2014-2023. 

• Målet er fulgt opp i Klimaforliket og stortingsmeldingene om 

NTP 2014-2023, NTP 2018-2029 og videreutviklet i NTP 

2022 – 2033.

• Bodø bystyre (sak 204/2016) og Nordland fylkesting (sak FT 

024/2017) bestilte en utredning om videre utbygging av 

transportsystemene i Bodø når tiltakene i Bypakke Bodø er 

gjennomført.





Busslinjer og påstigende passasjerer pr. dag. 
Kilde: Kollektivtrafikkplan Bodø 2020-2032.









Nåsituasjonen 2018 viser totalt antall kjørte personbilkilometer pr. dag i 2018 (ca. 576 000 km).
Nullvekstmålet forutsetter at trafikkarbeidet ikke skal bli større enn dette.
Nullalternativ 2033 viser hvordan kjørte personbilkilometer vil økt jevnt fram mot 2033 dersom det
ikke gjøres tiltak for a motvirke dette.

Nullalternativet beskriver situasjonen i 2033 uten nye tiltak for å nå nullvekst i persontransport med bil.

Følgende forutsetninger inngår i regnemodellen:
• Transporttiltak som er kjente og som er vedtatt og skal finansieres fram mot 2033 er inkludert. (Bypakke

Bodø, første fase).
• Dagens regime for brukerfinansiering (bompenger) videreføres.
• Befolkningsvekst i henhold til SSB-MMMM og utbygging av boliger i tråd med trenden de senere år. 

(Dette er en teoretisk beregning av det framtidige bosettingsmønsteret som ikke er forankret i 
kommunale planer eller vurderinger av om det er ≪ledig plass≫ til flere boliger i ulike deler av 
kommunen. Siden prosentvis befolkningsvekst er forutsatt å være den samme i alle grunnkretsene i 
kommunen, vil befolkningsveksten målt i antall personer bli størst i grunnkretsene der folketallet allerede 
er høyt).

• For framskriving av arbeidsplasser er det lagt til grunn at samlet antall arbeidsplasser øker prosentvis like 
mye som befolkningen i yrkesaktiv alder (definert som personer mellom 20 og 65 ar).



Utfordringen og målet



Beregning av effekten av ulike virkemidler
• Bypakke Bodø fase 2
✓ Rv. 80 Ombygging av trefeltsveien Hunstad -Stormyra
✓ Rv. 80 Thallekrysset – Sjøgata x Jernbaneveien.
✓ Fv. 834 Nordstrandveien
✓ Hålogalandsgata
✓ Sjøgata 

• Arealbruk boligformål
• Kollektivtrafikk
• Gange- og sykkeltiltak

• Brukerbetaling
✓ - Bompenger bypakke fase 2
✓ - Vegprising

• Parkering
• Vei- og jernbaneinvesteringer (konkrete prosjekter)
• Drøfting av virkning av endring i nærings- og samfunnsliv, holdninger, teknologi i smartby-strategi.
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Virkemiddelpakker
Strategien for arealbruk er avgjørende for at Bodø skal nå 
nullvekstmålet. Ved å satse på
kompakt eller sentrumsnær boligbygging, kan 
nullvekstmålet nås ved gjennomføring
av de planlagte tiltakene i forslag til Bypakke Bodø fase 2 og 
innføring av strengere parkeringsregler. Ved fortsatt 
utbygging etter dagens trend, vil det i tillegg være behov for 
rushtidsavgift for å oppfylle nullvekstmålet.



Kompakt eller sentrumsnær boligutbygging 
kan halvere gapet mellom forventet
personbiltransport i 2033 og nullvekstmålet. 
For disse to scenariene kan nullvekstmålet nås 
med takstøkning i tråd med forslaget til 
Bypakke Bodø fase 2. Beregningene viser at 
rushtidsavgift vil være nødvendig for å tette 
gapet ved utbyggingsalternativ
Trend. Endringer i holdninger, teknologi og 
smartbystrategi fanges ikke opp av
transportmodellen, men forventes å kunne få 
vesentlig effekt.



Analysene viser at alle tre 
virkemiddelpakkene i praksis oppfyller 
nullvekstmålet. Dersom befolkningsveksten 
blir høyere enn forutsatt i SSBs prognose, er 
ikke virkemiddelpakkene tilstrekkelige til å nå 
nullvekstmålet. Det er også gjort beregninger 
av veiprising som alternativ til bompenger. 
Disse viser at kilometersatsen vil bli 
uforholdsmessig høy, med mindre 
innkrevingsområdet utvides ut over dagens 
bomring.

Måloppnåelse og analyser




