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Analyse av lokalsenterstruktur
1. Hensikt

Hensikten med analysen er å hente inn data om lokalsentre i kommunen for å kunne danne et
grunnlag for en strategisk arealplanlegging for lokalsenterstrukturen. Med analysen som et
kunnskapsgrunnlag vil det være enklere å lage retningslinjer for en samordnet areal- og
transportplanlegging.
Analysen vil også være et arbeid som det kan bygges videre på med bruk av mer avanserte og
detaljerte analyser slik som for eksempel nettverksanalyser ved bruk av ArcGis.
Analysen er avgrenset til sentre innenfor byutviklingsområdet. Lokalsentrene bør inneholde
nærmiljøfunksjoner slik at folk kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport på sine daglige reiser. Et
lokalsenter er karakterisert som et sted med en konsentrasjon av service, handel og tjenester. Det
finnes ulike definisjoner, og i denne sammenhengen vil ulike typer sentre kategoriseres.
I analysen er de ulike sentrene i byutviklingsområdet kartlagt, og det vil rettes et spesielt fokus på det
som kategoriseres som et lokalsenter.
I denne type kartlegginger er det ofte også gjort analyser av behovet for handelsareal. Dette vil ikke
gjøres i denne omgang, men det vil være en mulighet å gjøre dette i forlengelse av denne
kartleggingen. Fokuset er først og fremst å kartlegge lokalsentre i byutviklingsområdet i Bodø.
Dette vil også være et viktig ledd i å sikre gode bomiljø i bydelene.

2. Nærsenter, lokalsenter og kommune/bysenter
2.1 Definisjon
Et lokalsenter er et senter med flere typer virksomheter og kan ha en variert sammensetning av
disse. Virksomhetene henvender seg til nærmiljøet, men lokalsenteret kan også ha andre typer
virksomheter som har større geografisk rekkevidde enn nærmiljøet. Et lokalsenter kan tilby noe mer
enn en dagligvarebutikk, og kan tilby flere funksjoner i form av handel, service og offentlige tjenester.
Et nærsenter er mindre enn et lokalsenter og henvender seg til et mindre geografisk område i
nærmiljøet. Den tredje kategorien er region- eller kommunesenter, og har et senter som henvender
seg til et større og regionalt geografisk område. Et eksempel på dette er Bodø sentrum.
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Figuren illustrerer byutvikling som legger til rette for redusert biltransport. Prinsipp for lokalisering av
boliger, service og arbeidsplasser for å oppnå redusert biltransport. Figuren er hentet fra Strømmen,
2001.
Ved lokalisering av daglig service i lokale sentre og boligområder i umiddelbar nærhet kan bosatte få
så korte avstander at de kan gå eller sykle. Konsentrasjon til lokale sentre i tillegg til regionsenter gjør
at man også kan ha et relativt godt kollektivtilbud for lengre reiser. Senteret skal ikke være lengre fra
holdeplass enn 300-400 meter.
2.2 Rapporter brukt i analysen
Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet? TØI rapport 1530/2016.
Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Anders Tønnesen, Aud Tennøy
Rett virksomhet på rett sted - om virksomheters transportskapende egenskaper, Strømmen, 2001.

3. Kriterier som kartlegges innenfor kategorien lokalsenter
3.1 Kriterier i analysen
Hva
Hvordan
Historisk lokalsenter
Handel, offentlige
Funksjoner i dag
tjenester og
fritidsformål.
Befolkningsgrunnlag Innbyggertall i
omlandet til et
lokalsenter.
Omlandet defineres
som gå- og
sykkelavstand på
cirka 1 km og 0,8 km.

Utredning
Dersom det foreligger kjent informasjon.
Kjent informasjon.
Baseres på kjent informasjon. Mulige feilkilder: at
det finnes virksomheter som ikke er kjente.
Enkle analyser i GisLine med
befolkningsinformasjon. En sirkel med radius 850
meter og 650 meter i luftlinje fra lokalsenter. Et
boligområde bør ha om lag 3000-5000 innbyggere
hvis det skal kunne betjenes av et lokalt handelsog servicetilbud, samt ha et godt kollektivtilbud.
Ifølge TØI vil en radius på 650 meter tilsvare
omtrent 813-845 meter faktisk gangavstand. I
normal ganghastighet vil det ta 10 minutter å gå
ca 800 meter.
En radius ut fra senter på 1 km i luftlinje tilsvarer
omtrent 1250-1300 meter faktisk gangavstand.
Mulige feilkilder: det beregnes omland ved bruk
av luftlinje. Gang- og sykkelavstand vil ikke måles
som faktisk gang- og sykkelavstand langs
veinettet.
En annen feilkilde er at analysen i Gisline baseres
på matrikkeldata om befolkning. De som ikke har
folkeregistrert adresse ved bosted vil ikke fanges
opp i analysene. Dette gjelder spesielt for
studenter.
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Kollektivdekning

Det bør være 3 eller
Måle avstand til holdeplass i kart. Rutetabeller.
flere avganger i
Mulige feilkilder: endringer i rutetilbud. Kvaliteten
timen i rushtid.
på rutetilbudet avhenger også av andre faktorer
Lokalsenter bør være som ikke er tatt med i denne analysen.
innenfor 300 m-400
m fra holdeplass
(Strømmen, 2001)
Antall enheter i nye
Fremtidig
befolkningsgrunnlag utbyggingsprosjekter
Fremtidig utvikling i Mulige nye traséer
kollektivtilbud
eller endringer i
tilbud.
Kan si noe om det er Kjent kunnskap om større bedrifter eller
Arbeidsplasser
mange
institusjoner. Vil ikke bli tallfestet.
arbeidsplasser
lokalisert i nærheten
av lokalsenteret.
Kart i norgeskart.no
Gir et oversiktsbilde.
Næringsareal
skiller på bygninger
som brukes til bolig
og bygninger med
annen arealbruk.
Deler av tabellen er hentet fra Trondheim kommunes vedlegg til kommuneplanens arealdel:
Handelsanalyser med katalog over lokalsentre, Kommuneplanens arealdel 2012-2024, Vedlegg 8.
Det må være minst 3000 bosatte for å få et minimum av handels- og servicefunksjoner i lokalsenteret
(herunder spesielt dagligvare), men det bør ideelt sett være flere. Hvis det er andre forhold, slik som
nærliggende boligområder og/eller nærhet til innfarts- eller hovedvei, som bidrar til at lokalsenteret
likevel kan oppnå et godt kundegrunnlag, kan befolkningsgrunnlaget i selve boligområdet være
mindre.
3.2 Nærsenter
Nærsentre vil også kartlegges for de områdene der vi ser at det kan mangle et lokalsenter med et
bredere tilbud. Nærsentre har geografisk rekkevidde til nærmiljøet.
I analysen trekkes det frem nærsentre i områder hvor det kan se ut som at det mangler et
lokalsenter, eller der avstanden til lokalsenter er lang.
3.3 Prinsipper for redusert biltrafikk
-

Høy tetthet: boliger og arbeidsplasser.
Et lokalsenter må være lite i utstrekning (mindre enn 600 m) og ha en høy tetthet.
Næringsvirksomhet skal lokaliseres nærmere enn 300-400 meter fra sentral holdeplass. - Besøksintensive virksomheter bør ligge nærmest lokalsenter og holdeplass.
Flest mulig av virksomhetene bør lokaliseres i nærheten av hverandre i lokalsenteret.
Høy tetthet/konsentrasjon i nærheten av nåværende kollektivtraséer.
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-

Det bør vurderes muligheter for samlokalisering ved oppretting av nye funksjoner eller
relokaliseringer. F.eks. ved oppretting eller relokalisering av offentlige tjenester slik som
idrett/fritid og helsetjenester.
Gode gang- og sykkelforbindelser til lokalsenteret og gode gangforbindelser innad i
lokalsenteret. Gåstrategi og sykkelstrategi for områdene. Det kan være mangel på
gangforbindelser, fortau, sykkelparkering osv.
Tett arealbruk gir mulighet for et mer konkurransedyktig kollektivtilbud.

-

-

Prinsipper for utvikling i lokalt knutepunkt. Hentet fra Strømmen, 2001.

3.4 Bomiljø
Mange av strategiene definert ovenfor vil også bidra til gode bomiljø:
-

Offentlige møteplasser i lokalsenter
Samlokalisering kan bidra til mangfold, for eksempel ved at det legges til rette for service og
tjenester for ulike aldersgrupper.
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4. Oversikt over lokalsentre

Lokalsentre vises med nummer. Nærsentre vises med markørsymbol.
Nr
1
2
3
4
5
6

Lokalsenter
Rønvik
Alsgård
Mørkvedsentret
Hunstadsenteret
Tverlandet
Løpsmark

Sted
Rønvik/Rønvikleira
Grønnåsen/Alstad/Bodøsjøen
Mørkved
Hunstad
Tverlandet
Skivika/Løpsmark

8
9
10
11

Nærsentre/nærbutikker
Bodøsjøen
Nedre Hunstad
Østbyen, Bankgata 34
Vestbyen, Hernesveien 12.

Bodøsjøen
Hunstad
Sentrum/Østbyen
Sentrum/Vestbyen

5

12

13
14

Støver
Kongsgården
Rønvikleira
Region/bysenter
Sentrum
City nord/Stormyra

Støver/Bertnes
Mørkved (øst)
Rønvikleira
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5. Kartlegging av lokalsentre 1-6
5.1 Rønvik

Innbyggere innenfor blå sirkel (850 meter luftlinje i alle retninger fra lokalsenteret): 7048
Innbyggere innenfor blå sirkel (650 meter luftlinje): 5152

Hva
Historisk lokalsenter
Funksjoner i dag

Befolkningsgrunnlag

Rønvika
Flere funksjoner langs aksen
Rønvikveien. Tidligere kiosk.
Dagligvarebutikk med sentral
beliggenhet i bydelen.
På aksen i samme gate ligger
restaurant, legesenter og
rørleggertjenester.
1 km (radius 850 meter): 7048
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Utredningsbehov

Kollektivdekning

Antall arbeidsplasser

800 meter (radius 650 meter):
5152
Buss nr 2: 330 meter fra
holdeplass.
Fire avganger i timen fra
morgenrush til
ettermiddagsrush.
Ingen store konsentrasjoner i
nærheten.

Bygninger med en annen arealbruk enn boliger vises i blått.
Vurdering
Befolkningsgrunnlaget er svært høyt og det gjør at grunnlaget for et lokalsenter med et bredt tilbud
er godt. Potensialet for gåing og sykling på daglige reiser er stort. Det er noe lang avstand til
nærmeste bussholdeplass.
Konklusjon
Svært høyt befolkningsgrunnlag, og det er derfor viktig at innbyggerne har gode tilbud i gåavstand,
for å hindre unødig bilkjøring til sentrum og til Stormyra. Arealet langs aksen bør sikres til formål som
kan betjene et lokalsenter. Det bør defineres en struktur for lokalsenter langs denne aksen.
Mange i bydelen bruker kanskje city nord som et lokalsenter. Avstanden til Stormyra-området er
svært lang fra store deler av Rønvika, noe som kan føre til unødvendig mye bilbruk. I mangel på et
lokalt tilbud er det sannsynlig at innbyggerne må dra lenger på sine daglige reiser, noe som øker
sjansene for personbilreiser.
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5.2 Alsgården

Innbyggere innenfor blå sirkel (850 meter luftlinje): 4790
Innbyggere innenfor blå sirkel (650 meter luftlinje): 3492

Hva
Historisk lokalsenter
Funksjoner i dag
Befolkningsgrunnlag

Mindre kjøpesenter.
Møbelforretning, dagligvarer,
Barnehage, frisør.
1 km (radius 850 meter): 4790
800 meter (radius 650 meter):
3492
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Kollektivdekning

Fremtidig
befolkningsgrunnlag

Antall arbeidsplasser

Høyt befolkningsgrunnlag
Cirka 120 meter fra
bussholdeplass til buss nr 1 og 4.
Frekvens: 6 avganger i timen i
rushtid (linje 1).
2 avganger i timen i rushtid (linje
4).
Svært god kollektivdekning.
Utbygging slakteritomtdetaljregulering for Bodøsjøveien
50. Det er planlagt cirka 400
boenheter, noe som kan gi økning
i innbyggertall på cirka 800.
Mange arbeidsplasser i området.
Kontor.

Bygninger som ikke brukes til boligformål vises med lilla i kartet (hentet fra norgeskart.no).
Vurdering
Befolkningsgrunnlaget for et lokalsenter er godt, og kollektivtilbudet er svært godt. Det er derfor
viktig at lokalsenteret opprettholdes. Det er også flere arbeidsplasser i nærheten som anses som
positivt for lokalsenteret. Næringsbebyggelsen i bydelen er noe utflytende.
Konklusjon
Lokalsenteret er viktig på grunn av et stort befolkningsgrunnlag og på grunn av lokaliseringen i
nærheten av et svært godt kollektivtilbud. Utfordringen i området er å samle og konsentrere
lokalsenterfunksjonene, og å planlegge arealbruken i området strategisk. Fortetting i området rundt
lokalsenteret er også viktig for å styrke befolkningsgrunnlaget ytterligere. Det kan videre arbeides
med detaljerte analyser når det gjelder handel og behov for næringsarealer.
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5.3 Mørkvedsenteret

Innbyggere innenfor blå sirkel (850 meter luftlinje): 3704
Innbyggere innenfor grønn sirkel (650 meter luftlinje): 2841

Lokalsenterets lokalisering
Hva
Historisk lokalsenter
Funksjoner i dag

Utredning
Er historisk et lokalsenter.
Dagligvare, servering, frisør,
apotek, barnehage, sykehjem og
lege. Idrettspark og universitet i
nær tilknytning til lokalsenteret.
Svært bredt tilbud med nærhet til
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Befolkningsgrunnlag

Kollektivdekning

Fremtidig
befolkningsgrunnlag
Antall arbeidsplasser

andre sentrale målpunkt.
1 km (radius 850 meter): 3704
0,8 km (radius 650 meter): 2841.
Tallet er sannsynligvis misvisende
ettersom det bor mange studenter
i området som ikke er registrert
ved bostedsadressen.
Buss nr 1: 80 meter til holdeplass.
Buss nr 2: 360 meter til holdeplass.
Frekvens: 6 avganger i timen i
rushtid (linje 1)
4 avganger i timen fra morgenrush
til ettermiddagsrush (linje 2).
Cirka 1 km fra togstopp.
Svært god kollektivdekning.
Nye studentboliger i Mørkvedlia er
under bygging.
Cirka 600 nye hybler.
Mange arbeidsplasser i tilknytning
til Nord universitet og i tilknytning
til offentlige helsetjenester.

Mørkvedsentret vises i midten av kartet. Nærheten til Nord universitet (mot vest i kartet) og til
idrettspark (i sør) er en fordel for lokalsenteret, og gjør at det er enklere å opprettholde et bredt
tilbud av funksjoner.
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Vurdering
Lokalsenteret har et svært bredt tilbud i handel og tjenester og det tyder på at det er grunnlag for et
lokalsenter med et bredt tilbud. Området drar nytte av samlokalisering av flere funksjoner. Likevel
viser analysen at befolkningsgrunnlaget ikke er så stort. De lave tallene skyldes nok at det bor mange
studenter i området som ikke fanges opp gjennom analysen, slik at det egentlige
befolkningsgrunnlaget er større. Nærhet til flere funksjoner, slik som idrettspark og universitet, gjør
grunnlaget for å opprettholde et bredt tjenestetilbud i området bedre. Det er svært god
kollektivdekning i direkte tilknytning til senteret. Senterområdet er lite oversiktlig og bevegelseslinjer
for gående er ikke tydelige.
Konklusjon
Lokalsenteret er svært viktig siden området tilbyr et bredt tjeneste- og handelstilbud, og det er
derfor viktig å styrke lokalsenteret. Det bør arbeides med strukturen i området på et overordnet nivå.
Spesielt bør det undersøkes hvordan det bør tilrettelegges for næring og for boliger, i og i nærheten
av lokalsenteret, og det bør arbeides strategisk med dette. Ved ombygginger eller nye etableringer er
dette særdeles viktig. Det gode kollektivtilbudet er svært positivt for lokalsenteret.

13

5.4 Hunstadsenteret

Innbyggere innenfor blå sirkel (850 meter luftlinje): 2793
Innbyggere innenfor grønn sirkel (650 meter luftlinje): 2241

Hunstadsenterets lokalisering. Veien forbi senteret vil være hovedatkomståre for planlagt ny
bebyggelse i sørøst (Hunstad sør del 2).
Hva
Historisk lokalsenter
Funksjoner i dag

Utredning
Senter bygd på 90-tallet.
Bygges opp i 2017 etter brann,
og åpnes høst 2017.
Ett av Bodøs
kjøpesenterområder.
Detaljhandel, møbelforretning,
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Befolkningsgrunnlag
Kollektivdekning

Fremtidig
befolkningsgrunnlag
Utvikling i kollektivtilbud
Antall arbeidsplasser

dagligvarer og banktjenester.
Senteret vil få et bredt utvalg i
handel, men mindre av
offentlige tjenester og
lignende.
1 km (radius 850 meter): 2793
0,8 km (radius 650 meter):
2241
Buss nr 1: 350 meter fra
holdeplass v/Hunstad
ungdomsskole. 6 avganger i
timen i rushtid.
Buss nr 4: 300-500 meter til
bussholdeplass ved RV80.
700 meter fra togstopp på
Mørkved.
Utbygging av Hunstad sør. På
sikt 1000 nye boligenheter.
Dette kan gi en
befolkningsøkning på ca 2000.
Mulig ny trasé etter utbygging
av Hunstad sør del 2.
400-500 meter til andre
forretninger (Jula, Plantasjen).

Illustrasjonen viser andre næringsbygg lokalisert i nærheten av senteret. Vises i blått. Kart hentet fra
norgeskart.no.
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Vurdering
Utstrekningen av omlandet til senteret i akseptabel gå- og sykkelavstand er sannsynligvis mindre enn
analysen viser ettersom riksveien utgjør en barriere for gående og syklende. For å komme til senteret
må mange krysse riksveien ved overgang eller undergang. Det kan føre til at avstanden blir lang selv
om senteret er nært i luftlinje. Boligområdet ved Galnåsmyra har en høy befolkningstetthet, men det
mangler fortau i deler av området. Det finnes mange snarveier i boligområdet, men disse er ikke
universelt utformet. Dette gjør at befolkningsgrunnlaget i gå- og sykkelavstand kan være lavere enn
det analysen tilsier. Befolkningsgrunnlaget i omlandet til lokalsenteret i dag er ikke stort, men vil bli
større ved utbygging av Hunstad sør.
Senteret drar fordel av at det ligger nært hovedvei, og mange kjører innom senteret på vei til et
annet sted. Senteret har svært god tilgjengelighet for bil. Holdeplass for kollektiv er noe langt unna.
Konklusjon
Området bærer preg av å være bilbasert. Tilgjengeligheten for gående og syklende bør styrkes.
Funksjonen som et lokalsenter blir viktigere i fremtiden på grunn av nye utbyggingsområder i
umiddelbar nærhet til senteret.
Etter oppbyggingen av nye Hunstadsenteret vil det ha et bredt tilbud innenfor handel.
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5.5 Tverlandet

Innbyggere innenfor blå sirkel (850 meter luftlinje): 2354
Innbyggere innenfor blå sirkel (650 meter luftlinje): 1842

Lokalsenterets lokalisering.
Hva
Historisk lokalsenter
Funksjoner i dag

Hvordan
Handel.
Dagligvarehandel. Annen
forretning, treningssenter,
servering, frisør, fritidssenter
og bo- og servicesenter.
Nytt senter skal bygges ved
annen lokalisering på
Tverlandet.
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Befolkningsgrunnlag
Kollektivdekning
Fremtidig
befolkningsgrunnlag

1 km (radius 850 meter): 2354
800 meter (radius 650 meter):
1842
Cirka 2-4 avganger i rushtid
med buss nr 4. Ca 140 meter
fra bussholdeplass.
Tverlandet har boligreserver
som kan utnyttes. Tidspunkt for
utbygging er usikker.

Vurdering
Senteret er omtalt i kommunedelplan for Tverlandet. En del av forutsetningene for et lokalsenter er
blitt noe endret etter kommunedelplanen ble vedtatt. Et nytt senterområde cirka 1 km lenger mot
nord på Tverlandet er regulert, og ny skole bygges opp på annen tomt enn i dag. Kollektivtilbud er
ikke tilfredsstillende, da det kan være ned i 2-3 avganger i timen i rushtid. Lokalsenteret har viktige
servicetilbud for befolkningen i bydelen, blant annet fritidssenter og treningssenter.
Lokalsenteret drar mest sannsynlig noen fordeler av at det er lett tilgjengelig fra en trafikkert
hovedvei.
Konklusjon
Hvordan utviklingen av lokalsenteret blir er noe uklar på grunn av planlagt utbygging mot nordvest i
bydelen. Dagens lokalsenter har et bredt tilbud i dag, og er lett tilgjengelig i bydelen. Det bør
opprettholdes et lokalsenter på denne lokaliseringen på Tverlandet.
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5.6 Løpsmark

Innbyggere innenfor blå sirkel (850 meter luftlinje): 1262
Innbyggere innenfor blå sirkel (650 meter luftlinje): 1121

Senterets lokalisering.
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Senter i bydel Skivika/Løpsmark er tatt med fordi området er geografisk langt unna andre funksjoner
og handelstilbud. Området har ikke et senter med et bredt handels- og servicetilbud og kan derfor
ikke kalles et lokalsenter, men tas likevel med i analysen. Total befolkning i hele bydelen
Skivika/Løpsmark er cirka 2265.
Hva
Historisk lokalsenter
Funksjoner i dag

Befolkningsgrunnlag
Kollektivdekning

Fremtidig
befolkningsgrunnlag

Hvordan
Ukjent.
Dagligvarehandel og kafé.
Løpsmark barne- og
ungdomsskole ligger ca 300
meter unna.
Barnehage og frisør finnes i
Skivika, ca 1,5 km unna.
Coop planlegger
utbygging/nybygging av
dagligvarehandelen.
1 km (radius 850 meter): 1262
0,8 km (radius 650 meter): 1121
Holdeplass med avgang buss nr 2
i direkte tilknytning.
Frekvens: 4 avganger i timen fra
rushtid morgen til rushtid
ettermiddag.
Det er ikke planlagt betydelige
endringer i bygningsmasse eller i
arealbruk i området.
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På kartet vises bygg som ikke brukes til bolig i lilla. Lengst sør på kartet vises Løpsmark skole og
tilhørende idrettsanlegg.
Vurdering
Befolkningsgrunnlaget i området er lavt i forhold til det som er anbefalt som befolkningsgrunnlag for
lokalsenter. Dagens tilbud er ikke bredt, og senteret havner slik sett heller i kategorien nærsenter
enn lokalsenter. Avstanden til andre lokalsentre og til Bodø sentrum er så lang, at det er sannsynlig at
daglige reiser vil bli utført med personbil dersom det ikke finnes tilstrekkelig med tilbud i bydelen.
Andre funksjoner i bydelen er spredd, disse er ikke samlet på ett sted, slik som f.eks. barnehage som
finnes 1, 5 km unna.
Kollektivtilbudet er bra med fire avganger i timen fra rushtid morgen til rushtid ettermiddag. Fra
Skivika er det cirka 1,3 km å gå til dagligvarehandel på Løpsmark. Det er så langt at det er viktig at
busstilbudet opprettholdes, slik at buss er et reelt alternativ.
Konklusjon
På grunn av avstanden til Bodø sentrum og til andre lokalsenter er det viktig at bydelen har et lokaleller nærsenter. Møteplasser, offentlige tjenestetilbud og handelstilbud bør sees i sammenheng.
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6. Andre utfordringer
-

Rønvikleira: har mange dagligvarebutikker, men ingen definert struktur.
Mørkved, Hunstad, Støver: har mange dagligvarebutikker. Nærsenter- og lokalsenterstruktur
kan defineres.
Vestbyen og delvis Østbyen mangler lokalsenterfunksjoner. Områdene ligger nært sentrum
og kjøpesenterområdet på Stormyra
Bydel Stille dal, Jensvoll, Øvre og Nedre Hunstad mangler lokalsenter i gangavstand. Det
finnes kun dagligvarebutikk på Nedre Hunstad.
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Utredning hytteområder i kommuneplanens arealdel
Dokumentet inneholder en vurdering av områder avsatt til fritidsbebyggelse i Bodø kommune. Samtlige områder i kommunen har vært vurdert opp mot
tilgjengelig data fra blant annet miljostatus.no/kart, nordatlas.no og atlas.nve.no. Områdene er først og fremst vurdert etter naturgitte farer som ras og
flom. Deretter er det gjort vurderinger med hensyn til landbruksjord, reininteresser, friluftslivsinteresser, dyre- og planteliv og naturtyper. Til slutt er det
gjort generelle betraktninger på områdene sett sammen med omgivelsene. Det er deretter gjort et utvalg av hytteområdene, som beskrives her med forslag
om endring eller fjerning.
Av kommunens 138 områder avsatt til fritidsformål, foreslås 28 områder endret (17) eller fjernet (11). I forslaget som legges frem, vil det kuttes ut litt i
overkant av 4200 daa avsatt til fritidsbebyggelse av et totalt areal på ca. 30 000 daa avsatt til fritidsbebyggelse i kommunen. Forslaget inneholder også noen
justeringer på områder hvor det er avvik mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Dette omfatter både reduksjoner og utvidelser slik at
reguleringsplaner og kommuneplanen stemmer overens.
Selv om dette er unngått så langt der er mulig, vil enkelte hytter miste sitt arealformål som følge av endringene som gjøres i denne rulleringen. Dette er for å
tydeliggjøre at dette er områder kommunen mener ikke er egnet til formålet. Det innebærer at ny bebyggelse eller endringer på eksisterende bebyggelse
må gjennom en vurdering av forholdene og eventuelle sikringstiltak for å kunne godkjennes. Dette gjelder kun uregulerte områder, da reguleringsplaner har
et sterkere vern samt at naturgitte farer skal inngå som tema i arbeidet med reguleringsplaner. Det antas derfor at faren er vurdert og eventuelt avbøtt.
Andre områder er justert noe for å ta inn nærliggende hytter som ligger like utenfor arealformålet, og derfor krever dispensasjonsbehandling for å få
gjennomført tiltak. Det vil ikke lenger være nødvendig for de aktuelle hyttene.
Det tas forbehold om feil i datagrunnlaget, og i antall bygg oppgitt innenfor områdene da disse er telt manuelt fra kommunens karttjeneste.
I denne revisjonen av KPA er det kun sett på hytteområder som ikke er regulert.
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Område
H2

Sammenstilling
Konflikt
Tiltak
Rasfare, uberørt natur, lite tilrettelagt for bebyggelse.
Fjernes

Fra formål
Fritidsformål

Til formål
LNFR

H3

Rasfare, uberørt natur, lite tilrettelagt for bebyggelse

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 106 daa

H9
H15
H21
H25
H28
H29
H38
H39

Fjernes
Reduseres
Fjernes
Endres
Reduseres
Reduseres
Reduseres
Endres til samsvar med
reguleringsplan
Fjernes

Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål/LNFR

LNFR
LNFR
LNFR
Fritidsformål
LNFR
LNFR
LNFR
Fritidsformål

-83 daa
- 198 daa
- 278 daa
- 7,8 daa
-679 daa
+58 daa
- 212 daa
+ 86 daa

Fritidsformål

LNFR

- 35 daa

H59

Rasfare, reindriftsinteresser, landskap og friluftsliv
Rasfare, viktige arter og naturtyper, reininteresser
Rasfare, mye ledig kapasitet ellers
Rasfare, dyrka mark, bebyggelse utenfor formål.
Reindrift, friluftsliv, landbruk, natur
Reindriftsinteresser, friluftsliv, landbruk, natur
Rasfare, friluftsliv, naturmangfold.
Dyrka mark, naturmangfold, viktige naturtyper,
kulturminne.
Rasfare, stor konsentrasjon av fritidsboliger, ledig
kapasitet.
Rasfare, reguleringsplan og KPA samstemmer ikke.

Fritidsformål

LNFR

+ 11 daa

H61
H62
H65
H67
H84
H88
H102
H103
H113
H114

Dyrka mark, kulturminner.
Rasfare, lite, ikke bebygd.
Reindriftsinteresser
Rasfare, ikke bebygd.
Reindriftsinteresser, fritidsbebyggelse
Rasfare, ikke bebygd.
Dyrka mark, viktige naturtyper.
Rasfare.
Reindrift,
Flomfare, våtmarker, unødvendig stort, lite bebygd.

Endres til samsvar med
reguleringsplan
Fjernes
Fjernes
Reduseres
Fjernes
Fjernes
Fjernes
Reduseres
Reduseres
Reduseres
Reduseres

Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål

LNFR
LNFR
LNFR
LNFR
LNFR
LNFR
LNFR
LNFR
LNFR
LNFR

- 63 daa
- 13 daa
-15 daa
- 93 daa
-269 daa
- 223 daa
- 30 daa
- 363 daa
-200 daa
- 770 daa

H115
H118
H119

Flomfare, våtmark, naturmangfold, strandsone.
Noe ras- og flomfare, nært reininteresser.
Våtmarker, strandsone, nært reininteresser,
bebyggelse utenfor formål.

Reduseres
Endres
Reduseres

Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål

LNFR
Fritidsformål
LNFR

- 208 daa
+ 58 daa
- 370 daa

H48
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Ca. arealendring
- 174 daa

H120&121

Dyrka mark, kulturminner.

Slås sammen og endres.

H126
H127

Rasfare, ledig kapasitet.
Rasfare, viktige naturtyper.

Fjernes.
Fjernes
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Fritidsformål/LNFR/L
NFR m/spredt bolig.
Fritidsformål
Fritidsformål

Fritidsformål

+ 45 daa

LNFR
LNFR

- 76 daa
- 19 daa

H2 Nevelsfjord – 174 251 m2
Ikke regulert felt. Én hytte bygget 1994-95. Mangler veiforbindelse. Bratt terreng. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang over området.
Området som helhet omfattes av utløpsområde snøskred. Det er også to aktsomhetsområder for jord- og flomskred i feltet, hvor hytten ligger i det ene.
Området helt i nord er registrert som inngrepsfrie naturområder. Rasfarlig, uberørt og lite tilrettelagt for bebyggelse. OMRÅDET FORESLÅS FJERNET

H2 i KPA

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred
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H3 Nevelsfjord 2 – 105 637 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Ingen veiforbindelse. Bratt terreng. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang over området. Området som helhet
omfattes av utløpsområde snøskred, og store deler er utløpsområde for steinsprang. Store deler omfattes av aktsomhetsområde for jord- og flomskred.
Området som helhet er registrert som inngrepsfrie naturområder. Rasfarlig, uberørt og lite tilrettelagt for bebyggelse. OMRÅDET FORESLÅS FJERNET

H3 i KPA

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred
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H11 Alsos hyttefelt – 60 553 m2
Området fremmet for vurdering av Fylkesmannen. Regulert, ALSOS, HYTTEFELT H29, vedtatt 24.11.1983. Bygget 1 hytte 2001. Det ligger campingplass like
nordvest for området. Området fremmes fordi området brukes av reindriftsnæringen som flyttlei og oppsamlingsområde. Oppsamlingsområdet ligger like
nordvest for reguleringsområdet. Flyttleien går langs veien mot sør til Indre Fjærvatn. En trekklei går forbi området i øst. Området er ikke bygget ut siden
planen ble vedtatt for nærmere 34 år siden. Det er ingen andre registrerte konflikter med tanke på naturfarer, jordbruk, friluft, eller natur.

H11 i KPA

Gult er flyttlei, oransje er oppsamlingsområde, svart er trekklei. Rød
polygon er ca. område for H11.
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H15 Vest for Fjærkjerringa – 214 236 m2
Ikke regulert. 6 hytter – 3 fra 1983, 1 fra 1993, 2 fra 2008. Bratt terreng i bakkant. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang over området.
Området som helhet omfattes av utløpsområde snøskred og steinsprang. Det er et lite aktsomhetsområde for jord- og flomskred i området som berører én
hytte. Registrert sårbar art oter. Registrert ansvarsarter Geitsvingel, Bleiksøte, Småvier, Fjellfrøstjerne. Viktig naturområde type gammel boreal lauvskog,
med én hekkelokalitet for havørn. Flyttlei for rein går gjennom området. Området bør ikke videreutvikles. FORESLÅS REDUSERT TIL KUN Å OMFATTE
EKSISTERENDE BEBYGGELSE.

H15 i KPA med forslag til ny avgrensning

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred
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H21 Selneslia, Landegode – 278 027 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Ingen veiforbindelse. Bratt terreng. Det ligger utløsningområde for snøskred over området. Området som helhet omfattes av
utløpsområde for snøskred. Det er flere aktsomhetsområder for jord- og flomskred i området. Hele Landegode er leveområde for nær truet art hare.
Rasfarlig, og det er tilstrekkelige hytteområder på Landegode. OMRÅDET FORESLÅS FJERNET

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred

H12 i KPA
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H25 Løp camping – 145 680 m2
Delvis regulert, Løp camping og hangglidersenter ID3016 vedtatt 1984. 12 bygg, 13 bygg vestover utenom området. Det ligger utløsningsområde for
snøskred og steinsprang over området. Området som helhet ligger i utløpssone for snøskred og steinsprang. Mye av bebyggelsen ligger i aktsomhetssone for
jord- og flomskred. Omgitt av fulldyrka mark. Rasfarlig og omgitt av jordbruksmark – bør ikke videreutvikles. FORESLÅS ENDRET TIL KUN Å OMFATTE
EKSISTERENDE BEBYGGELSE.

Forslag til ny H25 – omfatter eksisterende hytter og kutter ut de verste
rasområdene.

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred
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H38 Sagelva - 443 293 m2
Ikke regulert, omfatter reguleringsplan for Rv.80 Sandvika-Sagelv ID 5202. 30+ hytter og flere naust. Adkomst fra riksveien. Det ligger utløpsområde for
snøskred og steinsprang over og i området. Området som helhet omfattes av utløpsområde for snøskred. Området som helhet omfattes av
aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det er 3 forekomster av sørpeskred i 1981, 1998 og 2003 på riksveien i området. Deler av området er flomutsatt.
Berører svært viktig utfartsområde. Forekomster av planter og fugler av særlig stor forvaltningsinteresse. Feltet anses som tilstrekkelig utbygd, og bør på
grunn av naturfare begrenses og ikke videreutvikles. FORESLÅS ENDRET TIL KUN Å OMFATTE EKSISTERENDE BEBYGGELSE.

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred, punkt er skredhendelser

Forslag til ny H38.
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H39 Tekkelvika – 39 245 m2
Regulert. RV17, Naurstadhøgda – Godøystraumen ID5026, vedtatt 07.04.2005 og Tekkelvika ID48, vedtatt 15.05.08. 6 + 10 hytter bygget. 4 godkjente tiltak
og 3 naust innenfor området. Fulldyrka og dyrkbar mark innenfor området i dalen. Brenna, vest for området svært viktig kalkeberg med flere rødlistearter.
Tekkelvika S, innenfor området, lokalt viktig kalkeberg. Tekkelvika N, nord for området, lokalt viktig kalkeberg. Svartelistet sitkagran like nordøst for
området. Ett meldepliktig bygg etter kml § 25 nede i dalen i Tekkelvika. En arkeologisk lokalitet (gravhaug) på svaberget i området. OMRÅDET FORESLÅS
UTVIDET TIL Å OMFATTE DAGENS TO REGULERINGSPLANER.

Forslag til ny H39.

Oransje er fulldyrka, brun er dyrkbar mark. Grønn skravur er viktige naturtyper.
Grønne punkt er fremmede arter.
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H48 Kobbosen 2 – 35 348 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Delvis bratt terreng. Det ligger utløsningsområde for snø- og steinskred over området. Området som helhet omfattes av
aksomhetsområde for snø- og steinskred. Det er aktsomhetsområde for jord og flomskred gjennom området. Området er registrert som potensielt dyrkbar
mark. Det er også vårbeiteområde for rein her. Området ellers er i stor grad regulert og bygget ut. H48 og H50 holdes som reservefelt, og H48 anses som lite
og noe overflødig med tanke på den tette konsentrasjonen av hyttefelt i området. Området fremmes for mulig fjerning på grunn av naturfarene.

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred.

H48 i KPA
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H59 Åseli – 153 165 m2
Delvis regulert, Åselid, hyttefelt H25 ID25 vedtatt 26.02.1988. Anses som ferdig utbygd – regulert inn 10 hytter, bygget 13. Det ligger utløsningsområde for
snø- og steinskred over området. Mesteparten av området ligger i utløpsområde for snøskred. Reguleringsplanen avviker fra H59 i kommuneplanen.
FORESLÅS ENDRET TIL KUN Å OMFATTE REGULERT OMRÅDE.

H59 med tilhørende reguleringsplan PlanID 25.

Rødt er snø-, svart er stein-.
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H61 Marvoll 1 – 63 130 m2
Ikke regulert. Noen spredte bygninger. Området går delvis over jordbruk i nord, som er registrert som fulldyrka jord. Flere av bygningene er meldepliktige
etter kulturminnelova § 25. Resterende areal etter jordbruksjord tas ut fremstår som et lite egnet hytteområde, og H61 foreslås derfor fjernet helt.
FORESLÅS FJERNET.

H61 i KPA

Oransje er fulldyrka mark, gul er overflatedyrka mark og brun er dyrkbar mark.
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H62 Marvoll 2 – 12 606 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Det ligger utløsningsområde for steinsprang og snøskred i og over området. Området som helhet omfattes av utløpsområde for
snøskred og steinsprang. Området er lite, ikke bebygd etter mange år og inngår i potensielt rasområde. OMRÅDET FORESLÅS FJERNET.

H62 i KPA

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er generelt aktsomhetsområde.

37

H67 Hogndalen – 92 865 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang over området. Området som helhet omfattes av utløpsområde for
snøskred. Deler av området omfattes av utløpsområde for steinsprang, og aktsomhetsområde for jordskred. Større område er registrert som vårbeite for
rein, men anses feltet ikke å være i konflikt med dette. Området er ikke bebygd etter mange år og inngår i potensielt rasområde. OMRÅDET FORESLÅS
FJERNET.

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred og punkt er skredhendelser.

H67 i KPA
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H88 Kjetneset, Breivik – 223 364 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang over området. Området som helhet omfattes av utløpsområde for
snøskred. Området er ikke bebygd etter mange år og inngår i potensielt rasområde. OMRÅDET FORESLÅS FJERNET.

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred.

H88 i KPA
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H102 Sand – 61 778 m2
Delvis regulert, Holten ID 934, vedtatt 6.03.2014. 31 840 m2, 7 hytter innregulert samt naust og småbåtanlegg. Ingen bygget. Lokalt viktig naturtype
strandeng og strandsump, registrert som Gammelsnaustan nord. Lokalt viktig naturtype kalkbjørkeskog, registrert som Gammelsnaustan sør til dels ivaretatt
i reguleringsplan. Området nord for Gammelnaustan er registrert som full- og overflatedyrka mark. Det er også noe utsatt for flom. De delene av området
som ikke er regulert vurderes som viktige på grunn av naturtypene, landbruksjord og tilgang til spesielle strandsoneområder. FORESLÅS ENDRET TIL KUN Å
OMFATTE REGULERT OMRÅDE.

H102 i KPA med regulert område i sør

Grønn skravur viser viktige naturtyper. Oransje er fulldyrka og gul er
overflatedyrka mark.
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H103 Kvarv – 393 135 m2
Delvis regulert, Kvarv hyttefelt ID 925, vedtatt 22.09.2008. Regulert inn 14 hyttetomter, hvorav 1 er bygget og 3 tiltak er omsøkt. Ellers er det konsentrert,
klattvis bebyggelse i området. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang over området. Området som helhet omfattes av utløpsområde for
snøskred. Mesteparten av området omfattes av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. På grunn av naturfarene bør utbyggingen av feltet begrenses.
DET ANBEFALES Å REDUSERE H103 TIL REG PLAN ID925 KVARV HYTTEFELT, OG AVSETTE RESTERENDE AREAL TIL LNFR.

H103 i KPA med reguleringsplan for Kvarv hyttefelt på midten.

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred.
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H114 Gjømmervatn nord – 1 174 043 m2
Delvis regulert, Austerli hyttefelt, Gjømmervatn ID926, vedtatt 29.07.2009. regulert inn 16 hyttetomter. Av 16, 5 godkjente tiltak, 1 hytte bygget. 7 øvrige
hytter på uregulert område. Store deler av området ligger i aktsomhetsområde for flom. Området inngår i større vårbeiteland for rein. Området i vest er så
langt ikke bebygd og er unødvendig stort. Det består hovedsakelig av våtmark. Gjømmervatnet for øvrig har områder avsatt til fritidsformål nesten hele
veien rundt. Deler bør tas bort for å holde den resterende strandsonen inngrepsfri. OMRÅDET FORESLÅS REDUSERT.

Forslag til ny H114

Kartet viser våtmarker.
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H115 Jordbruvatn – 837 498 m2
Ikke regulert. 12 hytter bygget. Store områder langs Gjømmervatn er i aktsomhetssone for flom. Sørligste del av området består av våtmark. To registrerte
forekomster av rødlista arter. Området inngår i større vårbeiteland for rein. Området er stort, og kan med fordel reduseres spesielt med tanke på omfanget
av andre hyttefelt rundt Gjømmervatn. Fortrinnsvis områder av våtmark og i strandsone bør tas ut. OMRÅDET FORESLÅS REDUSERT.

Kartene viser flomsoner og våtmarker.

Forslag til ny H115
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H118 Gjømmervatn sør – 2 983 126 m2
Delvis regulert, Gjømmervatn sør hyttefelt ID 907, vedtatt 10.08.1984. 20 hytter, 1 godkjent tiltak i regulert område. 20 hytter i uregulert område. Det ligger
utløsningsområde for snøskred og steinsprang over deler av regulert område i vest. 3 hytter og 1 naust ligger i utløpsområde for snøskred. 10+ hytter sør og
nord i området ligger i aktsomhetsområde for flom. Aktsomhetsområde for jord og flomskred går inn på området. Området inngår i større vårbeiteland for
rein. Det går trekklei forbi i øst og vest, til oppsamlingsområde i sør. Området anbefales utvidet et lite stykke i øst, for å ta inn 2 hytter som faller ut av H119.

Kartet viser flomsoner, og ras- og skredområder.

Polygon viser tillegg til H118 (fra tidligere H119 som reduseres)
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H119 Gjømmervatn øst – 781 405 m2
Ikke regulert. 9 hytter bygget. Sørligste og nordligste del av området består av våtmarker. Området inngår i større vårbeiteland for rein. Det går trekklei forbi
øst for området, til oppsamlingsområdec i sør. Grunnet områdets størrelse, lave tetthet og overdekning på tilgjengelig areal rundt Gjømmervatn reduseres
området så det ikke omfatter våtmarker samt odder og nes som anses som strandsone verdier. OMRÅDET FORESLÅS REDUSERT.

Forslag til ny H119

Kartet viser våtmarker.
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H120 & H121 Vesterli 1 & 2 – 110 619 m2 & 199 338 m2
Begge områder delvis regulert av samme plan, VESTERLI ID 931, vedtatt 29.07.2009. 6 bygg, 1 godkjent tiltak. Plan legger opp til 35 hyttetomter.
Reguleringsplanen tilbyr tilstrekkelig antall hyttetomter i området. Den ivaretar også landskap og jordbruk på god måte. H120 og H121 bør derfor tilpasses
reguleringsplan for Vesterli ID 931. Resterende areal fra H120 og H121 kan tilbakeføres til henholdsvis LNFR og LNFR med spredt bolig. OMRÅDENE
FORESLÅS SLÅTT SAMMEN.

Kartet viser diverse naturhensyn og kulturminner. Oransje er fulldyrka mark. Gult er
rødlistearter, grønt spesiell natur.

Forslag til ny H120/121 som omfatter reguleringsplan VESTERLI ID 931
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H126 Brekke 2 – 75 991 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang over området. Området som helhet omfattes av utløpsområde for
snøskred og deler av utløpsområde for steinsprang. Det ligger to andre hytteområder sør for dette, det ene er regulert og det andre ligger utenfor
nevneverdig rasfare. Dette feltet vurderes derfor som overflødig og rasutsatt. FORESLÅS FJERNET.

H126 i kommuneplanens arealdel

Rødt er snø-, svart er stein-, blått er flom.
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H127 Brekke 1 – 19 362 m2
Ikke regulert. Ingen bygg. Det ligger utløsningsområde for snøskred og steinsprang rundt området. Området som helhet ligger i utløpsområde for snøskred.
Deler av området ligger i utløpsområde for steinsprang. Det går et vassdrag gjennom området, med tilhørende aktsomhetsområde for flom og jordskred. I
øst berører deler av Vikdalen, registrert som gammel boreal bjørkeskog av lokal viktighet. I vest består området av fulldyrka mark. Det gjenstående arealet
egnet til fritidsformål anses som lite. FORESLÅS FJERNET.

H127 i kommuneplanens arealdel.

Rødt er snø-, svart er stein-, brunt er jordskred, blått er flom.
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Sammendrag
Oppsummering
Bodø er inne i en sterk omstillingsperiode der følgende prosesser i stor grad vil utforme byens framtid:
❖ Bypakke Bodø
❖ Nord Universitet
❖ Ny by – Ny flyplass
Befolkningsmessig vil byen vokse til ca 60.000 innbyggere i år 2030. Den sterkeste
befolkningsveksten vil komme i aldersgruppene over 67 år. På grunn av boligutviklingen i Bodø i de
senere årene, må det forventes en økt befolkningsvekst i sentrum og sentrumsnære bydeler – spesielt
i aldersgruppen 67+.
Handel er den viktigste sysselsettingsenheten i privat sektor i Bodø med ca 3.500 sysselsatte.
Sysselsettingen innen handel er i nedgang. Vareomsetning pr capita i Bodø ligger klart over
landsgjennomsnittet, og har økt med ca 26% i perioden 2008 – 2016.
Denne analyse av plasskrevende varegrupper viser at det spesielt er;
❖ Bilbransjen
❖ Byggevarebransjen
❖ Fritidsbåtbransjen
som er i sterk vekst. Disse bransjene viser en omsetningsvekst på opp mot 100% i perioden 20082016.
Målt i omsetning er det bilbransjen som utmerker seg med en omsetning på mer enn 2,5 MRD kr i
2016. Det er her bemerkelsesverdig at omsetningen av kjøretøy går opp mens omsetningen innen
drivstoff går ned. Dette har en sammenheng med omstillingen til elektrisk drift av kjøretøy. Bilbransjen
er meget sterkt representert i Avlastingssenteret men fraværende i sentrum.
Byggevarer er også en meget viktig bransje innen plasskrevende varegrupper i Bodø. Denne
varegruppen er alt vesentlig lokalisert utenfor sentrum og Avlastingssenteret.
Salg av fritidsbåter og utstyr til fritidsbåter er i sterk vekst i Bodø. Forretningene i sentrum kommer ikke
inn under plasskrevende virksomhet.
Analysen viser også at det er en konkurransesituasjon mellom sentrum og Avlastingssenteret når det
gjelder handel med plasskrevende varegrupper innen møbelbransjen. I perioden 2008 til 2016 hadde
møbelbransjen i sentrum en sterkere vekst enn møbelbransjen i Avlastingssenteret.
Innen Avlastingssenteret kan det med en framskriving av utviklingen de siste 8 år, angis at
arealbehovet for handel med plasskrevende varegrupper vil øke fra ca 47.000 m2 i 2016 til ca
134.000m2 i år 2030.

Konklusjon:
Handel med plasskrevende varegrupper i Bodø dekker et stort handelsomland og er i sterk vekst i
Bodø med en tilnærmet dobling i omsetning i løpet av de siste 8 år. Bransjen er en viktig vekstfaktor i
Bodøsamfunnet.
Det er i første rekke bilbransjen som er en sterk faktor innen Avlastingsområdet og som er inne i en
betydelig omstilling i forhold til «det grønne skiftet». Dette innebærer at det må utvikles salgs- og
serviceapparat som kan ivareta framtidige krav til en miljøvennlig bilbransje, og at det avsettes areal
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som gjør denne omstillingen mulig. En omstilling av bilbransjen vil ha minimal effekt på sentrum og
sentrumskjernen i Bodø.
Byggevarebransjen er også i sterk vekst. Denne bransjen er i all hovedsak lokalisert utenfor sentrum
og Avlastingssenteret, og det forventes at en videre vekst innen denne bransjen vil komme utenfor
disse områdene.
Fritidsbåtbransjen i Bodø er i sterk vekst. De gjenværende bedriftene i Bodø kan ikke regnes som
plasskrevende.
Møbelbransjen i Bodø er sterkt representert både i sentrum og i Avlastingssenteret. Her er det en
reell konkurransesituasjon mellom sentrum og Avlastingssenteret.
Det ligger et potensiale innen plasskrevende virksomheter som datasenter og distribusjonstjenester
innen økt e-handel. Dette bør utredes videre.
Innen Avlastingssenteret kan det med en framskriving av utviklingen de siste 8 år, angis at
arealbehovet for handel med plasskrevende varegrupper vil øke fra ca 47.000 m2 i 2016 til ca
134.000m2 i år 2030.
I Avlastingssenteret vil det sannsynligvis ikke være tilgangen på areal i seg selv som begrenser
utviklingen. Begrensningene vil sannsynligvis komme som følge av bestemmelsene i
kjøpesenterforskriften, politiske føringer eller i markedsmessige utviklingstrender.
Vi vil konkludere med at en videre utvikling av arealene i Avlastingssenteret bør prioritere
plasskrevende virksomhet innen bilbransjen.
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Bakgrunn
Innledning
Oppdraget
Bodø kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt utarbeiding av
ny samfunnsdel til kommuneplanen. I Bodø er det avsatt tre områder for kjøpesentre; Sentrum
bykjerne, Avlastningssentret på Stormyra og i bydelssenteret Hunstad. I arealdelen til
kommuneplanen skal det foretas en vurdering om å utvide Avlastningssentret slik at det gis mulighet
for etablering av handel med plasskrevende varer på over 3 000 m 2. Det planlegges ikke noe utvidelse
av areal til kjøpesenter.
Dette oppdraget består av en overordnet handelsanalyse for sentrum bydel og en spesifikk analyse for
plasskrevende varer innenfor et utvidet Avlastningssenter på Stormyra/Plassmyra opp mot sentrum
bykjerne. Den spesifikke analysen skal også omhandle konsekvensene av en slik utvidelse.

Bakgrunn og intensjon med planarbeidet
En handelsanalyse vil utgjøre en del av grunnlagsmaterialet og beslutningsgrunnlaget for utarbeiding
av ny arealdel til kommuneplanen. En handelsanalyse for sentrum bydel på overordnet nivå vil vise
status for handel i hele bydelen.
Sentrum i Bodø består av Indre bykjerne (markert med rødt i figur 1). Bykjernen avgrenser sentrum i
forhold til regional planbestemmelse for etablering av kjøpesenter (kap 1.2.1.)

Figur 1. Bykjernen i Bodø sentrum. Kilde: Bodø kommune – kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Planbeskrivelse.
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Bakgrunnen for kravet om handelsanalyse er Regional planbestemmelse om etablering av
kjøpesenter gitt i Regional plan for Nordland (kapittel 7) som ble vedtatt av fylkestinget 27.02.13. I
fylkesplanen blir det blant annet fastsatt dokumentasjonskrav ved kjøpesenteretablering utenfor byer
og tettsteder. I h.t. fylkesplanen må følgende forhold belyses:
«Etableringer i handelsområder utenfor sentrum skal som et minimum også oppfylle følgende krav til
dokumentasjon:
a) Det skal utarbeides handelsanalyser som viser eksisterende og framtidig omsetning i
handelsomland, herunder reduksjon av omsetning i eksisterende sentrum målt som antall år
med tapt omsetningsvekst.
b) Det skal utarbeides analyser som viser etableringas effekt for byutvikling.
c) Det skal utarbeides transportanalyser som viser tilgjengelighet for gående og syklende,
trafikksikkerhet, kapasitet i vegnettet og miljøvirkninger av økt trafikk.
d) Handelsområder skal ligge på eller ved hovedrute innen kollektivnettet.
e) Det skal fastsettes maks. tillatt utbygd bruksareal innenfor området og en bestemt
utbyggingsperiode, slik at handelsetableringene ikke gir utilsiktede negative konsekvenser for
sentrumsområdene. Det kan fastsettes begrensinger på størrelsen på den enkelte etablering
og hvilke varegrupper som tillates.
f) Det bør i forbindelse med kommuneplanene utarbeides parkeringsnormer med krav tilpassa
senterets størrelse og funksjon».
Bodø kommune ønsker, som en del av kommuneplanarbeidet, å utvide handelsområdet
«Avlastningssenteret» slik at det kan omfatte hele Stormyra/Plassmyra for tilrettelegging av handel for
plasskrevende varer i kjøpesentre med bruksareal over 3000 m2 . Det er ikke planer om å utvide
området avsatt til kjøpesenter. Store deler av dette området er i dag avsatt i Kommuneplanens
arealdel 2014-2026 til Kjøpesenter og til kombinert formål Forretning/kontor/tjenesteyting/industri.

Figur 2. Senterstruktur og næring. Kilde: Konsekvensutredning. Handel i Bodø. KunnskapsParken Bodø.
Oktober 2013.
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Grunnlagsdokumenter
❖ Det er vedlagt flere dokumenter til tilbudsforespørselen. I tillegg vil vi legge vekt på:
❖ TØI-Rapport 1303/2014: Detaljvarehandel i 20 bykommuner. Analyse av utviklingen i
bysentrum og kommunen totalt (2004-2012). Bodø inngår i denne studien, og gjør det mulig å
sammenligne utviklingen i detaljhandel i Bodø med utviklingen i andre bysentra.
❖ Fylkestingssak 169/2016; Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering
av kjøpesenter – Bodø kommune. Denne saken behandler etableringen av det utvidete
Nordviksentret. Fylkeskommunen skriver her i sin innstilling bl.a.; «Fylkesrådet er også kjent
med at Bodø kommune har vedtatt at kommuneplanens arealdel skal rulleres. Fylkesrådet
ser at det i denne rulleringen blant annet vil bli sett på nærings- og handelssentre, samt
oppfølgingen av prosjektet Ny by – Ny flyplass. I denne sammenhengen er det naturlig at
forholdet til sentrum kommer opp og analyseres i en større kontekst».
❖ Norconsult var i 2016 sekretariat for «Faglig råd for bypolitikk» i Nordland fylkeskommune.
Norconsult hadde i dette arbeidet ansvaret for bl.a. faktagrunnlaget som omfatter bl.a.
utviklingen i folketall og utviklingen innen handel. Vi har derved et analysemateriale som gjør
det enkelt å sammenligne utviklingen i Bodø med tilsvarende utvikling i byer og tettsted i
resten av fylket. Se; https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/by-og-regionsenterpolitikk/
❖ Prosjekt Hålogalandsgata innebærer en oppgradering av Hålogalandsgata mhp
trafikksikkerhet mv. Dette kan få betydning for et utvidet avlastingssenter på Stormyra /
Plassmyra. Saken vil bli behandlet i bystyret den 30. mars 2017.

Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter
Regional planbestemmelse er gitt i Fylkesplanens kap 7.
Forskrift om Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 27. juni 2008. I forskriften
fastlegges at kjøpesenter bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer gitt i godkjente
regionale planer (i dette tilfelle Fylkesplanen).
Hensikten med planbestemmelsen i Fylkesplanen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre,
bidra til miljøvennlige transportvalg og god tilgjengelighet. (…) Økt handel i sentrumsområdene gir
positive ringvirkninger for både handelen generelt og annen virksomhet, og vil bidra til å styrke stedets
regionale betydning.
Etableringer skal som hovedregel skje innenfor sentrum av byer og tettsteder. Unntaksvis kan
etableringer også skje i områder som er avsatt til handelsområde i kommuneplan.
I den regionale kjøpesenterforskriften skilles det ikke mellom plasskrevende varer (biler mv) og annen
handel.
Kommunen skal fastsette sentrumssoner og handelsområder i sine kommune(del)planer.
Etablering av kjøpesenter med større bruksareal enn 3.000 m 2 og utvidelse av kjøpesenter til mer enn
3.000 m2, er bare tillatt i byer og tettsteder som har et handelsomland ut over egen kommune. Byer
med handelsomland ut over egen kommune i Nordland er Bodø, Narvik, Mo i Rana, Brønnøysund,
Sandnessjøen, Mosjøen, Fauske, Leknes, Sortland og Svolvær.
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Spesielt om avlastingssenteret
Eksisterende avlastingssenter omfatter i hovedsak kjøpesentrene Trekanten, Bodø Storsenter,
tidligere El-kjøp og City Nord. Et utvidet Avlastingssenter er vist med grønn farge i figuren under.

Utsnitt av område Stormyra/Plassmyra –
utvidet Avlastningssenter

Kartutsnitt av eksisterende Avlastningssenter
Stormyra (kjøpesenter)

Figur 3. Eksisterende avlastingssenter på Stormyra. Utvidet avlastingssenter for plasskrevende varetyper. Kilde;
Bodø kommune.

Et utvidet Avlastingssenter omfatter flere arealer med et stort utviklingspotensial. Vi nevner her:
❖
❖
❖
❖

Nordviksentret
Forsvarets verksted i Thalleveien.
Elkjøptomta. Ny leietaker etableres.
Gamle stadion.
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Arealutnyttelse på Plassmyra / Stormyra
I Kommuneplanens arealdel (KPA 2014) er det angitt slik arealutnyttelse i de sonene som utgjør
området Plassmyra / Stormyra;

Sone
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
16,9
16,10
16,11
17,1
17,2
17,3
17,3
17,4

Formål
Offentlig tjenesteyting
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Bebyggelse og anlegg
Kjøpesenter
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kjøpesenter
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Bebyggelse og anlegg (bolig)
Kombinert bebyggelse og anlegg
Sum:

Daa
16,0
41,0
5,1
21,7
10,6
5,0
10,2
39,9
93,0
15,8
55,7
5,9
26,1
346,0

BYA i %
70
100

Gesims m
17
17

Møne m
17
17

100
100

17
17

17
17

100
100
100
100
35
100

17
17
17
17
7
17

17
17
17
17
10
17

Regplan
1293
1249

1196.04
1196.04
1238, 1231

Detalj i m2 Max handel i m2 Kommentar
Punkthus 50
1500
3000 Punkthus 50
1500
3000
1500
3000 Punkthus 50
1500
3000 Punkthus 50

1500

3000

1500
1500

3000
3000

1500

3000

Ingen nye boliger

Tabell 1. Kommuneplanens arealdel. Arealutnyttelse på Plassmyra / Stormyra. Kilde; Bodø kommune

I dagens situasjon er arealene utnyttet slik:
Sone
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
16,9
16,10
16,11
17,1
17,2
17,3
17,4

Formål
Offentlig tjenesteyting
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Bebyggelse og anlegg
Kjøpesenter
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kjøpesenter
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg

Eksisterende Eksisterende Bolig
Bebygd KPA maks KPA maks Eksisterende Eksisterende Annet
Daa Takflate i m2
BRA i m2 BRA i m2 BYA i % Detalj i m2 handel i m2 detalj
handel
formål
Sum
16,0
662
1 922
4%
1 922
1 922
41,0
14 551
17 876
35 %
1500
3000
6 163
11 713
17 876
5,1
1 276
2 265
25 %
1500
3000
1 137 1 128
2 265
21,7
8 436
5 184
39 %
1500
3000
270
4 914
5 184
10,6
3 446
5 387
33 %
1500
3000
3 998 1 389
5 387
5,0
0%
10,2
1 097
10 168
11 %
10 168
10 168
39,9
9 555
18 937
24 %
1500
3000
7 344
5 220 6 373 18 937
93,0
49 000
90 970
53 %
69 711
21 259 90 970
15,8
6 283
11 734
648
40 %
1500
3000
11 734
11 734
55,7
10 425
13 742
137
19 %
1500
3000
5 111
6 244 1 739 13 094
26,1
4 387
4 556
17 %
1500
3000
1 983 2 573
4 556
340,1
109 118
182 741
785
98 767
46 943 36 383 182 093

Tabell 2. Dagens arealutnyttelse på Stormyra / Plassmyra. Kilde: Bodø kommune.

Det framgår av tabell 2 at det i dagens situasjon er disponert 46.943 m2 til «eksisterende handel». I
dette tallet er areal til kjøpesenter og offentlig virksomhet ikke medregnet. Som vi vil vise i kapittel 3,
reflekterer dette tallet derved arealbruken til bilbransjen og annen plasskrevende varehandel i de
sonene som utgjør det foreslåtte Avlastingssenteret (fig 3).

Forholdet til kollektivtrafikk, gående og syklende
Vi viser her til Bypakke Bodø – handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø (21. mars
2012). Denne planen gir grunnlag for en rekke tiltak som skal realiseres – bl.a. Prosjekt
Hålogalandsgata (sak 17/7 – Bodø bystyre). Sett i forhold til de krav som ligger i regional
planbestemmelse (kap 1.2.1.), anses kravet om forholdet til gående og syklende å være ivaretatt.
Det er i Bypakke Bodø også gitt en Handlingsplan Kollektiv (22. mars 2012). Denne handlingsplanen
er forankret i Kollektivplan for Bodø 2010-2021. I dette planen er rutenettet for kollektivtrafikk i Bodø
forankret.
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Det foreslåtte Avlastingssenteret vil bli liggende i/ved hovedlinjene for kollektivtrafikk i Bodø og
regionen (figur 4).

Figur 4. Hovedlinjer for kollektivtrafikk (buss) i Bodø. Kilde: Kollektivplan Bodø (2010-2021).

Utviklingsperspektiv 2030
Kommuneplanens samfunnsdel har et utviklingsperspektiv fram mot år 2030. Vi vil her gi en kort
oversikt over store utviklingsoppgaver som er i prosess og som vil prege utformingen av Bodø og
Bodø sentrum i lang tid framover.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026
Kommuneplanen bygger på følgende visjon:
➢

Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad i Nord.

Visjonen underbygges av tre hovedmål:
❖ Hovedmål 1: Antall innbyggere; 70.000
❖ Hovedmål 2: Byen det er godt å bo i – mangfold, levekår og livskvalitet
❖ Hovedmål 3: Bodø – Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad
Det er gitt seks satsingsområder:
•
•
•

Sysselsetting og etablering
Sikkerhet og beredskap
Kulturbyen midt i naturen
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•
•
•

Utvikling av Universitetet i Nordland
Frisk befolkning – lenge i jobb
Bærekraftig byutvikling

Bypakke Bodø
Bypakke Bodø har mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud
og nye gang- og sykkelveier. Gjennomføringen vil pågå til ca. 2022. Riksveg 80 med tunnel og nye
kryss skal etter planen være ferdig ca. 2019.
Bypakken vil i sum gjøre byen mindre ved at kjøretid for biltrafikk, kollektivtrafikk og «myke trafikanter»
vil bli kortere og sikrere.
Bypakken vil endre svært mye av tilgjengelighet og kjøremønster langs Rv 80 over Stormyra – mellom
Hunstadmoen og Thallekrysset.

Figur 5. Framtidig løsning for Rv80 ved x Olav V gate. Sett mot nord. Kilde: http://www.bypakkebodo.no/
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Nord Universitet - Campus Mørkved
Det foreligger planer for utvikling av Nord Universitet1. Disse utbyggingsplanene kan oppsummeres i
denne tabellen:

2011
2

Bygningsareal m
Studenter antall
Ansatte antall

2015

2020

6 188

7 015

8 250

629

864

1 035

43 000

2030

vekst %

88 000

104,7

9 750

57,6

1 219

93,8

Tabell 3. Nord Universitet / Universitetet i Nordland. Utviklingsplan for Campus Bodø. September 2012. Kilde:
Statsbygg

Dette er en utvikling som vil påvirke grunnlaget for befolkningsprognosen vist i kap 2.3., og vi kan
derfor legge til grunn at befolkningen i delområdene Hunstad, Støver og Alstad sannsynligvis vil vokse
kraftigere enn hva som ligger inne i prognosen.
Innen 2030 kan vi i området Alstad/Grønnåsen, Hunstad, Mørkved/Bertnes ha en
befolkningskonsentrasjon som er større enn dagens Narvik by. Bildet viser en skisse av en mulig
utvikling av Nord Universitet, Hovedcampus Mørkved.

Figur 6. Nord Universitet. Utviklingsplan for Campus Bodø. September 2012. Kilde: Statsbygg.

Ny by – Ny flyplass
Den 28. februar 2017 gjorde Regjeringen det klart at den i sin innstilling til NTP vil støtte prosjektet Ny
by – Ny flyplass med 2,4 MRD NOK. Dette innebærer en meget stor aktivitet innen «flyplassområdet»
i perspektiv fram til 2024 (ny flyplass er ferdig) og videre framover. Dette vil også ha stor betydning for
byutviklingen for øvrig. Denne satsingen ble vedtatt av Stortinget den 19. juni 2017.

1

Statsbygg. Universitetet i Nordland. Utviklingsplan for Campus Bodø. September 2012.
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Utfasing av luftforsvarets virksomhet i Bodø fram mot år 2021/22 vil få betydning for forsvarets
verksted i Thalleveien. Dette verkstedet ligger innenfor det foreslåtte Avlastingssenteret på Stormyra /
Plassmyra.
I et utviklingsperspektiv fram mot år 2030 vil Avlastingssenteret bli liggende sentralt i forhold til
nåværende sentrum, byutviklingsområdet på flyplassområdet fram mot år 2030 og utviklingsområdet
omkring Universitetet på Mørkved.

Figur 7. Ny by Ny flyplass. Kilde: Bodø kommune.

I juni 2017 ble det gjennomført et ISOCARP / UPAT-seminar i Bodø der et bredt sammensatt
ekspertteam https://isocarp.org/activities/upats/upat-norway-28-may-03-june-2017/bodo-upat-teamselected/
Resultatet av denne prosessen er – så langt – at det ble presentert en skisse til en framtidig bystruktur
der man legger vekt på byutvikling omkring indre havn og ut over mot Børøya, og at framtidige
havnefunksjoner etableres i et nytt havneområde på Langstranda.
Det arbeides for en større ISOCARP-samling i Bodø i 2018.
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Figur 8. Isocarp / UPAT-seminaret i Bodø – juni 2017. Skisse til ny bystruktur.

Metode
For å kunne gi et best mulig overordnet bilde av handel i sentrum bydel og en spesifikk analyse av
plasskrevende varer innenfor et utvidet avlastingssenter på Stormyra / plassmyra, har vi valgt
følgende metode;
1. Gi et overordnet bilde av demografisk og sysselsettingsmessig utvikling i Bodø og
sammenlignbare bykommuner. Grunnlagsdata.
2. Innhente omsetningsdata i en spesialkjøring fra SSB for vareomsetning i sentrum og spesielt
plasskrevende varer for stormyra / Plassmyra. J.fr. tabell 4.
3. Definere begrepet «plasskrevende varer» ut fra NACE-standarden.
4. Angi et referanseområde for å sammenligne omsetningsdata for Bodø med sammenlignbare
kommuner, Nordland fylket og landet.
5. Analysere omsetningsutviklingen i Bodø for plasskrevende varegrupper sett i forhold til
omsetningsutviklingen i referanseområdet og utviklingen innen bilbransjen,
byggevarebransjen og fritidsbåtbransjen.
6. Vise til andre viktige utviklingstrender i Bodø og innen plasskrevende industrier.

Definisjon av begrepet «plasskrevende varer».
I Kommuneplanen2 er begrepet «plasskrevende varetyper» definert slik: «Med plasskrevende
varetyper menes biler, motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre, møbelvarehus, brune- og hvitevarer».
Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EUs tilsvarende standard (NACE Rev.2)
som er regulert i en egen rådsforordning. I dette systemet er hver næringsgruppering gitt en NACEkode som igjen benyttes som grunnlag for statistiske analyser mv. Tabell 3 gir en oversikt over de
næringsgruppene som dekker de næringsgruppene som er listet opp i kommuneplanen.
Kategori 45 og 47 i tabell 4 er samlekategorier som oppsummerer all handels – også
næringskategorier som ikke er nevnt i tabell 1 fordi de faller utenfor «plasskrevende varer».
2

Bodø kommune. Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer. § 2.1.
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Kategori 47.521 omfatter både «plasskrevende varer» og detaljhandel (ikke plasskrevende varer).
Denne kategorien omfatter også detaljhandel med byggevarer. Typiske bedrifter innen detaljhandel
med byggevarer er Biltema, Jula og Clas Ohlson. Vi har konferert med SSB om at slike bedrifter skal
kategoriseres som detaljhandel og ikke som plasskrevende varer. Byggevarehus som også omfatter
handel med trelast, betongvarer mv, skal regnes som plasskrevende. Overgangen her er glidende.

NACE
45

45.112
45.192

45.200
45.320
45.400
46.610

Benevnelse (SN 2007)
Handel med og reparasjon av motorvogner

Kommentar (SN 2007)
Omfatter alle aktiviteter (unntatt produksjon og
utleie) i forbindelse med motorvogner og
motorsykler herunder lastebiler.
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, Omfatter også tilhengere og ATV-er.
unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner,
Omfatter detaljhandel med nye og brukte
unntatt motorsykler
motorvogner som tilhengere, bobiler og
campingvogner.
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, Omfatter alle former for service og reparasjon,
unntatt motorsykler
vedlikehold, lakkering, vask mv.
Detaljhandel med deler og utstyr til
Omfatter også netthandel med deler og utstyr
motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr.
Omfatter både engroshandel og detaljhandel Vedlikehold og reparasjon av motorsykler.
herunder postordre- og netthandel
Engroshandel med maskiner og utstyr til
Engroshandel omfatter her videresalg av nye
jordbruk og skogbruk
og brukte varer til detaljister, til industrien, til
næringsdrivende, gårdsbruk, institusjonelle og
profesjonelle brukere eller til andre grossister.

47
47.30

Detaljhandel unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

47.52

Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og
glass

47.521

Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer,
fargevarer og andre byggevarer.
Butikker med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt
annet sted
Butikkhandel med elektriske
husholdningsapparater.
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr
og andre innredningsartikler

47.524
47.529
47.540
47.590

47.642
47.761

Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

Omfatter drivstoff, kjølemidler og smøremidler
til motorvogner.
Omfatter jernvarer, maling, ferniss og lakk,
planglass og andre byggevarer som f.eks
murstein, trelast, sanitærartikler og gjør-detselvmaterialer og utstyr.
Omfatter byggevarehus

Omfatter bygningsstein, planglass,
sanitærutstyr, markiser mv.
Butikkhandel med audio og videoutstyr
grupperes under 47.43.
Omfatter møbler, belysningsutstyr,
kjøkkenutstyr samt bestikk, service,
glassvarer, porselen og steintøy, artikler av
tre, kork og flettematerialer, ikke-elektriske
husholdningsvarer, musikkinstrumenter, noter,
låpser, pengeskap, boksanlegg og andre
husholdningsvarer.
Omfatter fritidsbåter og -utstyr

Tabell 4. Oversikt over næringsgrupper som dekker de varegrupper som er definert som plasskrevende varer i
kommuneplanen. Kilde; SSB. Bearbeidet av Norconsult.
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Grunnlagsmateriale
Vi vil i dette kapitlet legge fram et statistisk grunnlagsmateriale for analysen i kap 3
Det statistiske grunnlagsmaterialet vil dokumentere;
❖
❖
❖
❖

Befolkningsutvikling historisk og prognose
Sysselsettingsutvikling i viktige bransjer
Lønnsinntekt kommunevis i Nordland.
Spørreundersøkelsen

Befolkningsutvikling i sammenlignbare byer og tettsteder i Nord-Norge
2007-2017
Figur 9 viser relativ befolkningsvekst i byer og tettsteder i Nord-Norge i perioden 2007 til 2017 sett i
forhold til relativ befolkningsvekst i hele landet. Vi ser av figuren at det kun er én by i Nord-Norge
(Tromsø) som har en befolkningsvekst som ligger klart over landsgjennomsnittet. Befolkningsveksten
i Tromsø har etter 2013 tydelig «løpt ifra» befolkningsveksten i de byene i Nord-Norge som følger
landsgjennomsnittet (Bodø, Alta og Hammerfest). Av de tre sistnevnte byene, er det Alta som har hatt
en sterkest relativ befolkningsvekst i de siste to-tre årene.

Befolkningsutvikling i byer og tettsteder i Nord-Norge. År 2007-2017. År 2007 = 0. Kilde SSB 07459
0,1800

0,1600

0,1400

1804 Bodø

0,1200

1805 Narvik
1813 Brønnøy

1820 Alstahaug
1824 Vefsn

0,1000

1833 Rana
1841 Fauske
1860 Vestvågøy
0,0800

Axis Title

1865 Vågan
1870 Sortland

1901 Harstad
1902 Tromsø

0,0600

1924 Målselv
1931 Lenvik
1933 Balsfjord
0,0400

2003 Vadsø
2004 Hammerfest

2012 Alta
2030 Sør-Varanger
0,0200

Norway

0,0000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- 0,0200

- 0,0400

Figur 9. Folketallsutvikling i byer og tettsteder i Nord-Norge. Indekserte tall. År 2007-2017. Kilde SSB, 07459.

Disse 4 byene utgjør de kommunene som i Nord-Norge bidrar sterkest til å opprettholde
befolkningsstrukturen i landsdelen.
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Sett i forhold til befolkningsutvikling i byer og tettsteder i landsdelen Nord-Norge, kan vi ut fra figur 9
grovt dele denne befolkningsutviklingen inn i fem kategorier:
Kategori

Vekstrate i perioden 20072017

Byer og tettsteder

Vekst over landsgjennomsnittet

Vekstrate ca 15%

Tromsø

Vekst omkring
landsgjennomsnittet

Vekstrate omkring 12%

Alta, Hammerfest og Bodø

Middels positiv vekst

Vekstrate 4-7%

Brønnøy, Vestvågøy, Vågan,
Sortland, Harstad, Lenvik og
Sør-Varanger.

Lav positiv vekst

Vekstrate 2-4%

Narvik, Alstahaug
(Sandnessjøen), Rana, Fauske,
Målselv og Balsfjord.

Nullvekst

Vekstrate omkring 0

Vefsn (Mosjøen) og Vadsø

Tabell 5 Befolkningsvekst i byer og tettsteder i Nord-Norge. Fordelt på fem kategorier. Bearbeidet av
Norconsult. Kilde; SSB 07459

Bodø har i denne perioden hatt en vekstrate på 11,95% som er like under landsgjennomsnittet på
12.33%.

Befolkningsutvikling i referanseområdet
Som grunnlag for beregning av dekningsgrad, har vi fått utført en spesialkjøring av
omsetningsstatistikken for Bodø, Nordland fylke, Landet og i noen referansekommuner. Vi viser her
befolkningsutvikling i referanseområdet for perioden 2008-2017.
Folketall 01. januar
1804 Bodø
1805 Narvik
1833 Rana
1841 Fauske
18 Nordland fylke
00 Landet

2008
46 049
18 384
25 092
9 480

2009
46 495
18 348
25 281
9 477

2010
47 282
18 402
25 282
9 552

2011
47 847
18 380
25 499
9 533

2012
48 422
18 473
25 652
9 513

2013
49 203
18 509
25 752
9 513

2014
49 731
18 705
25 943
9 556

2015
50 185
18 853
26 078
9 622

2016
50 488
18 787
26 039
9 604

2017 Endring Endring %
51 022
4 973
10,8
18 756
372
2,0
26 101
1 009
4,0
9 729
249
2,6
234 996 235 380 236 271 237 280 238 320 239 611 240 877 241 682 241 906 242 866
7 870
3,3
4 737 171 4 799 252 4 858 199 4 920 305 4 985 870 5 051 275 5 109 056 5 165 802 5 213 985 5 258 317 521 146
11,0

Tabell 6. Folketallsutvikling i analyseområdet 2008-2017. Kilde SSB

Det er her ikke angitt befolkningsutvikling for delområdene i Bodø
❖ Sentrum-Rønvikleira
❖ Stormyra – Østbyen.
Dette fordi delområdeinndelingen for omsetningsstatistikken følger postnummerinndelingen og ikke
grunnkretsinndelingen.
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Befolkningsutvikling i Bodø - historisk
Som vist i tabell 6 og 7 har befolkningen i Bodø vokst fra 46.049 pr 1. januar 2008 til 51.022 pr 1.
januar 2017. Dette tilsvarer en vekst på 4.979 personer eller 10,8%. Vi ser av tabellen at Rønvik er
det folkerikeste delområdet. Den største befolkningsveksten finner vi i delområdene Sentrum, Alstad
og Saltvern.

Befolkningsutvikling i grunnkretser og delområder 2008-2017
Befolkningsutvikling i bykommuner kan synliggjøres på flere nivåer. Grunnkretser er den laveste
enheten. Delområder er en samling grunnkretser. Vi har her valgt å vise befolkningsutviklingen i Bodø
på delområde-nivå der delområde Sentrum og delområde Østbyen er de mest aktuelle i denne
sammenhengen. Geografisk avgrensning av disse delområdene er vist i figur 10.
Delområder: År. 1. januar.
18040100 Sentrum
18040200 Vestbyen
18040300 Østbyen
18040400 Rønvik
18040500 Saltvern
18040600 Alstad
18040700 Hunstad
18040800 Støver
18040900 Nordstranda
18041000 Løding
18041100 Saltstraumen
18041200 Skjerstad
18049999 Uoppgitt grunnkrets
1804 Bodø

2008
2 941
3 630
3 454
7 135
4 797
6 062
5 358
5 565
1 338
3 765
1 002
957
45
46 049

2009
2 990
3 746
3 499
7 088
4 965
6 094
5 393
5 627
1 354
3 729
1 022
948
40
46 495

2010
3 096
3 787
3 563
7 132
5 103
6 275
5 542
5 634
1 348
3 743
1 016
949
94
47 282

2011
3 144
3 827
3 544
7 133
5 360
6 367
5 663
5 682
1 367
3 761
1 014
942
43
47 847

2012
3 221
3 933
3 562
7 120
5 369
6 534
5 716
5 754
1 409
3 743
1 050
906
105
48 422

Tabell 7. Befolkningsutvikling i delområder i Bodø 2008-2017.
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2013
3 269
3 938
3 622
7 185
5 472
6 719
5 774
5 815
1 462
3 737
1 056
927
227
49 203

2014
3 256
4 003
3 730
7 217
5 486
6 768
5 894
5 853
1 498
3 805
1 042
926
253
49 731

2015
3 454
4 042
3 713
7 277
5 546
6 767
5 973
5 845
1 511
3 820
1 057
923
257
50 185

2016
3 390
4 173
3 785
7 161
5 512
6 929
5 985
5 919
1 532
3 978
1 049
907
168
50 488

2017 Endring Endring %
3 532
591
20,1
4 161
531
14,6
3 725
271
7,8
7 242
107
1,5
5 567
770
16,1
7 146
1 084
17,9
5 980
622
11,6
6 036
471
8,5
1 534
196
14,6
3 942
177
4,7
1 058
56
5,6
898
-59
-6,2
201
156
346,7
51 022
4 973
10,8

Figur 10. Delområder i Bodø. Kilde; SSB Kartportal.

Prognose. Befolkningsutvikling
Valg av alternativ for framskriving av befolkningsutvikling
En prognose gir et sannsynlig bilde av en utvikling forutsatt at det ikke skjer større endringer i forhold
til den historiske utviklingen i løpet av den valgte perioden. Sannsynligheten svekkes jo lenger ut i tid
man strekker prognosen. Ut fra det tallmaterialet som foreligger i SSB, er det mulig å gi prognoser
fram til år 2040. Vi har her valgt å avgrense prognosen fram til 2030.
Framskriving av befolkningsutvikling er basert på et hovedalternativ (MMMM) der følgende
forutsetninger legges til grunn:
❖
❖
❖
❖

Fruktbarhet forblir på dagens nivå med ca 1,7 barn pr kvinne
Levealderen øker med ca 7 år for menn og 5 år for kvinner fram til 2060
Det innenlandske flyttemønsteret vi har sett i de siste ti årene fortsetter.
Nettoinnvandringen (utenlandsk innvandring) blir liggende på ca 25.000 – 30.000 på
landsbasis pr år.

Dersom vil legger hovedalternativet (MMMM) til grunn, ser vi at det kun er Bodø og Hammerfest i hele
Nord-Norge som vil ha en befolkningsvekst over 20% i perioden 2016-2040.
Høyalternativet (HHMH) benyttes dersom det forventes høyere fruktbarhet, levealdersvekst og
innvandring enn i hovedalternativet (MMMM).
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Vi har fulgt befolkningsstatistikken i Bodø siden år 2000 og sammenlignet prognosen med faktiske tall
(historisk utvikling). Denne sammenligningen viser at den faktiske befolkningsutviklingen i Bodø
avspeiler høyalternativet (HHMH).
Fruktbarhetstallet i Bodø (1,863) ligger noe over hovedalternativet. Dette skyldes at Bodø har en
gjennomgående ung befolkning. Det som i første rekke skiller Bodø fra andre kommuner i Nordland,
er innenlandsk tilflytting og innvandring (utenlandsk tilflytting). Det er en klar trend gjennom de siste tiårene at befolkningen søker inn til byene, og det er ingen ting som tyder på at denne trenden vil avta.
Bodø står foran en betydelig utviklingsoppgave i forhold til prosjektet «Ny By Ny Flyplass» og
utviklingen knyttet til Campus Mørkved (kap 1.4.). Ut fra dette legger vi til grunn at
befolkningsutviklingen i Bodø vil følge høyalternativet (HHMH).
Befolkningsutviklingen i Bodø – som i de fleste andre Nord-Norske byer og tettsteder – er en funksjon
av netto-flytting (summen av innenlandsk flytting og utenlandsk innvandring. Den største usikkerheten
ligger her i utenlandsk innvandring4.

Prognose befolkningsutvikling i referanseområdet. År 2018-2030
Ut fra erfaringstall velger vi høyalternativet HHMH for Bodø og middelsalternativet MMMM for Narvik,
Mo i Rana, Fauske og Nordland.
Vi viser i denne sammenheng til tabell 8.
Folkemengde 1. Januar
1804 Bodø
1841 Fauske
1805 Narvik
1833 Rana
18 Nordland
00 Landet

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 Endring Endring% Merkn
51 911
52 657
53 374
54 042
54 705
55 381
56 071
56 750
57 467
58 188
58 880
59 586
60 299
8 388
16,2 HHMH
9 609
9 607
9 605
9 592
9 596
9 588
9 592
9 591
9 595
9 589
9 581
9 586
9 579
-30
-0,3 MMMM
18 830
18 881
18 921
18 960
19 000
19 065
19 146
19 207
19 298
19 374
19 444
19 520
19 591
761
4,0 MMMM
26 040
26 081
26 125
26 205
26 282
26 367
26 451
26 535
26 615
26 695
26 768
26 858
26 944
904
3,5 MMMM
243 470 244 330 245 033 245 673 246 327 247 055 247 798 248 552 249 364 250 173 250 973 251 793 252 554
9 084
3,7 MMMM
5 328 095 5 384 453 5 435 413 5 483 374 5 531 505 5 579 991 5 628 618 5 677 382 5 726 222 5 774 722 5 822 573 5 869 664 5 916 132 588 037
11,0 MMMM

Tabell 8. Prognose. Befolkningsutvikling i de utvalgte kommunene og Nordland fylke for perioden 2017-2030.
Kilde; SSB 11168

Vi ser at hele 92 % av befolkningsveksten i Nordland fylke fram til 2030 forventes å komme i Bodø.
Dette avspeiler en tydelig trend der en økende andel av befolkningen bor i byer og tettsteder. Dersom
denne prognosen holder, vil vi i 2030 ha ca. 60.300 innbyggere i Bodø og ca. 252.000 innbyggere i
Nordland. Med andre ord vil ca. 24 % av befolkningen i Nordland bo i Bodø i år 2030. I 2017 bor ca 21
% av Nordlands befolkning i Bodø. Tallmaterialet er av SSB justert noe ned for Nordland og Bodø i
forhold til tidligere utgivelser av denne statistikken.

3

Fruktbarhet i perioden 1996-2000. Kilde; SSB.
Leknes, Stefan (2016); Regionale befolkningsframskrivninger 2016-2040: Flytteforutsetninger og
resultater. Økonomiske analyser 3/2016. SSBs hjemmesider.
4
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Prognose aldersfordelt befolkningsutvikling i Bodø 2018-2030
Prognose. Aldersfordelt befolkningsutvikling i 1804 Bodø i perioden 2018 - 2030.
Kilde: SSB 11168 alt HHMH. Indekserte tall.
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Figur 11. Prognose. Aldersfordelt befolkningsutvikling i Bodø 2018 - 2030. Kilde SSB 11168

Vi ser av figur 11 at det må forventes økt vekst – spesielt i de eldre aldersgruppene (over 80 år) etter
ca. år 2023. Eldre forventes å ha en relativt høy kjøpekraft, men samtidig ha en begrenset
bevegelsesfrihet. Eldre foretrekker å bo sentralt med korte avstander til butikker, servicetilbydere og
kulturtilbud. Vi ser også en tydelig vekst i aldersgruppen 67-79 år.
Vi ser også en tydelig vekst i befolkningsgruppene 1-5 år og 6-12 år (etter år 2023).
Denne prognosen viser at vi fram mot år 2030 må regne med at en større andel av befolkningen vil ha
en begrenset bevegelsesfrihet og et økende ønske om nærhet mellom bolig og handelsområdet. Sett i
forhold til «plasskrevende varer», vil eldre aldersgrupper (80+) ofte bo i sentrumsbebyggelsen og ha
en begrenset etterspørsel etter fritidsbåter, hageutstyr og byggevarer. På den andre siden kan det
forventes økt etterspørsel fra denne aldersgruppen etter kjøretøy og tjenester knyttet til kjøretøy
(dekkhotell, lagerplass mv).
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Næringsutvikling.
For å gi et bilde på næringsutvikling, viser vi her utviklingen i sysselsetting målt etter arbeidssted og
omsetningstall for dagligvarehandelen. Vi tar også med et bilde på næringsutvikling ut fra NHOs
næringsbarometer.

Sysselsatte i referanseområdet
Tabell 9 viser utviklingen i totalt antall sysselsatte i referanseområdet. Vi ser av tabellen at ca.24 % av
de sysselsatte i Nordland er sysselsatt i Bodø.
Alle kommuner unntatt Narvik har en positiv utvikling. Vi ser imidlertid at sysselsettingsutviklingen i
Nordland har vært meget svak - tilnærmet 0 - i perioden.
Sysselsatte, arbeidssted
1804 Bodø
1805 Narvik
1833 Rana
1841 Fauske
18 Nordland
00 Landet

2008
26 533
9 563
12 661
3 888
114 924
2 525 005

2009
26 114
9 281
12 668
3 820
113 870
2 496 942

2010
2011
26 403
27 052
9 276
9 411
12 680
12 962
3 915
3 931
114 763
116 266
2 517 020 2 562 025

2012
27 157
9 351
12 911
3 904
115 769
2 588 962

2013
27 671
9 290
12 908
3 834
116 354
2 618 991

2014
2015
27 851
27 223
9 476
9 251
13 165
12 816
3 978
3 930
117 203
113 964
2 650 047 2 587 701

2016 Diff
Diff %
27 919 1 386
5,2
9 231
-332
-3,5
12 906
245
1,9
4 059
171
4,4
114 987
63
0,1
2 591 930 66 925
2,7

Tabell 9. Sysselsetting etter arbeidssted i referanseområdet. 2008-2016. Kilde: SSB 07984.

Statistikkgrunnlaget for tabell 9 er endret fra år 2014 til 2015. Tall fra 2014 og tall fra 2015 er derved
ikke direkte sammenlignbare. Dette forklarer en del av fallet fra 2014 til 2015. Vi ser imidlertid at dette
fallet «rettes opp» i 2016 i Bodø.

Sysselsatte i Bodø - bransjefordelt
Tabell 10 viser sysselsatte etter arbeidssted i Bodø bransjefordelt i perioden 2008-2016. Vi ser at
Helse- og sosialtjenester er den viktigste bransjen for sysselsetting i Bodø. Utenom offentlig sektor er
det varehandel og motorvognreparasjoner som er den viktigste bransjen for sysselsetting i Bodø.
Disse varegruppene omfatter også de varegruppene som faller inn under begrepet «Plasskrevende
varegrupper» - j.fr. kap 1.5.
I bransjen varehandel og motorvognreparasjoner er det imidlertid en nedgang på 295 sysselsatte i
perioden.
Den sterkeste veksten i antall sysselsatte finner vi i bransjene;
❖
❖
❖
❖

Bygge og anleggsvirksomhet
Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring
Helse- og sosialtjenester
Personlig tjenesteyting
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Bodø. Sysselsetting etter arbeidssted
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske
05-09 Bergverksdrift og utvinning
10-33 Industri
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner
49-53 Transport og lagring
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet
58-63 Informasjon og kommunikasjon
64-66 Finansiering og forsikring
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
85 Undervisning
86-88 Helse- og sosialtjenester
90-99 Personlig tjenesteyting
00 Uoppgitt
Sum

2008
295
9
936
185
2 068
3 710
2 232
1 008
838
540
1 254
1 238
2 864
2 326
6 136
832
63
26 534

2009
292
1
955
197
2 038
3 574
2 143
977
814
547
1 269
1 028
3 042
2 299
6 002
891
46
26 115

2010
283
0
949
197
2 111
3 658
2 190
938
736
505
1 321
932
3 088
2 374
6 166
885
70
26 403

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Endring
Endring %
233
259
256
269
222
219
-76
-25,8
1
0
0
0
0
3
-6
-66,7
948
972
970
979
956
897
-39
-4,2
202
193
240
268
263
272
87
47,0
2 167
2 244
2 434
2 462
2 385
2 662
594
28,7
3 709
3 537
3 559
3 550
3 415
3 545
-165
-4,4
2 283
2 270
2 273
2 229
2 223
2 233
1
0,0
960
984
1 037
1 102
1 060
1 146
138
13,7
762
754
761
704
590
575
-263
-31,4
498
491
466
428
393
390
-150
-27,8
1 359
1 321
1 335
1 319
1 309
1 413
159
12,7
945
1 016
1 003
1 036
1 108
1 126
-112
-9,0
3 200
3 263
3 269
3 307
3 362
3 415
551
19,2
2 441
2 398
2 438
2 477
2 346
2 441
115
4,9
6 320
6 438
6 515
6 576
6 417
6 429
293
4,8
949
943
1 049
1 071
1 051
1 072
240
28,8
73
74
66
74
123
81
18
28,6
27 050 27 157 27 671
27 851
27 223
27 919
1 385
5,2

Tabell 10. Sysselsatte etter arbeidssted i Bodø 2008-2016. Bransjefordelt. Kilde SSB 07984

Vi har i figur 12 gitt et bilde av sysselsettingsutviklingen i Bodø – fordelt på hovedsakelig privat og
offentlig sektor, og sammenlignet med utviklingen på landsbasis. Vi ser at sysselsettingsutviklingen i
Bodø gjennom hele perioden har ligget over landsgjennomsnittet. Samtidig ser vi at
sysselsettingsutviklingen i privat sektor i Bodø siden år 2007 har ligget under landsgjennomsnittet.
Det er offentlig sektor som «drar» sysselsettingsutviklingen i Bodø. Vi ser at det er fortsatt vekst i den
bransjen som omfatter forsvaret. Vi må her forvente et nedtrekk fram mot år 2021/22 da Bodø
hovedflystasjon skal nedlegges. Vi ser også at bransjene helse og undervisning har hatt et nedtrekk
de siste årene.
Vi ser av figuren et markant fall i sysselsettingen fra år 2014 til 2015. Dette skyldes for en stor del
omlegging av det statistiske beregningsgrunnlaget.
For utviklingen av sentrum i Bodø er det først og fremst utviklingen av administrative enheter innen
offentlig forvaltning som vil ha influens på utviklingen – Bodø kommune Nordland fylkeskommune,
Fylkesmannen i Nordland m.fl. Viktige institusjoner som Forsvaret, Nordlandssykehuset og
Universitetet ligger i randsonen til sentrum eller langt utenfor sentrum (Mørkved, Reitan).
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Bodø kommune. Sysselsatte etter arbeidssted fordelt på hovedsakelig privat og offentlig sektor. Indekserte tall der år 2000 = 0.
År 2000-2016. Kilde SSB 07984.
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Figur 12. Sysselsatte etter arbeidssted i Bodø år 2000-2016 fordelt på hovedsakelig privat og offentlig sektor.
Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.

Omsetning i dagligvarehandel – unntatt bilbransjen
Tabell 11 viser omsetning i dagligvarehandelen pr capita for perioden 2008-2016 for 10 bykommuner i
Nordland. Vi ser at Sortland og Alstahaug er de kommunene med klart høyest omsetning av
dagligvarer pr innbygger i Nordland.
Den totale omsetningen av dagligvarer (unntatt motorkjøretøy og drivstoff) i Nordland fylke i 2016 var
kr 19,6 mrd.kr. I Bodø ble det i 2016 omsatt dagligvarer for 4.9 mrd kr. I Bodø økte omsetningen i
dagligvarer med 249 mill kr fra 2015 til 20165 samtidig som befolkningen økte med 303 innbyggere
(tabell 7).
Omsetning av dagligvarer pr. capita viser at dagligvareomsetningen i Bodø ligger klart over
landsgjennomsnittet.

5

KommuneProfilen.no
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1870 Sortland
1820 Alstahaug
1804 Bodø
1841 Fauske
1865 Vågan
1860 Vestvågøy
1833 Rana
1813 Brønnøy
1805 Narvik
1824 Vefsn
18 Nordland
Landet

2008
118 794
92 019
77 189
72 343
73 145
70 595
72 533
76 548
75 494
72 316
65 709
69 651

2009
119 915
100 909
77 041
78 152
74 536
71 662
74 538
76 258
77 073
75 572
67 441
70 783

2010
117 817
105 648
78 184
80 250
73 702
75 691
77 054
67 460
76 787
76 091
68 237
72 014

2011
118 492
105 771
81 732
80 290
76 300
77 657
78 272
70 388
77 927
77 581
70 257
73 329

2012
117 144
108 376
85 261
78 874
78 980
80 101
80 981
78 945
78 792
80 134
72 352
75 028

2013
110 726
107 198
86 431
80 992
77 826
80 862
83 986
81 133
78 910
80 526
73 046
75 802

2014
113 963
107 814
89 407
87 456
82 827
85 274
86 392
82 920
81 452
83 062
75 314
78 244

2015
123 158
108 243
93 029
90 676
88 039
84 833
85 713
83 101
82 554
82 149
77 625
80 678

2016 Endring Endring %
127 395
8 601
7,2
112 813
20 794
22,6
97 406
20 217
26,2
97 168
24 825
34,3
91 303
18 158
24,8
90 241
19 646
27,8
88 502
15 969
22,0
86 086
9 538
12,5
85 339
9 845
13,0
84 865
12 549
17,4
81 426
15 717
23,9
82 477
12 826
18,4

Tabell 11. Omsetning av dagligvarer pr capita pr kommune (kr) i 10 byer og tettsteder i Nordland. Tallene er
eksklusiv omsetning av motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift. Kilde SSB og
KommuneProfilen.no.

Vi vil i kap 3 analysere omsetningstall innenfor det bransjeutvalget som utgjør plasskrevende varer for
Stormyra, Sentrum, Bodø kommune, Nordland fylke, landsgjennomsnittet og tre referansekommuner.

Effekten av e-handel.
Næringsforeningen for handel mv Virke, følger utviklingen i e-handel gjennom sitt ehandelsbarometer. Netthandel er i sterk vekst med en vekstrate på 10,2% fra 2014 til 2015. Vi kan
derved si at veksten i netthandel er omtrent det tre-doble av vekstraten i handel for øvrig. Det er i
første rekke sk. «sentrumshandel» som merker konsekvensene av økt netthandel.
Sett i forhold til «plasskrevende varer», har netthandel fortsatt en beskjeden rolle, men det må antas
at netthandel innen bilbransjen (deler, rekvisita, utstyr, tjenester) vil være økende i tiden som kommer.
Figur 13 viser utviklingen i netthandel fordelt på varegrupper. Fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 –
var det størst vekst innen kategorien «hus, hjem, hage» – med en økning på 60,9 prosent. Kategorien
«Sport, fritid, hobby» følger så med en vekst på 32,9 prosent. De kategorier med negativ vekst er de
kategoriene som er sterkest eksponert mot digitalisering. Vi viser også til kap 3.7.2.

Figur 13. Utvikling i netthandel fra kvartal 4 2014 til kvartal 4 2015. Kilde: Virke e-handelsbarometer.
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NHO Kommunebarometer. Kommune NM og lønnsinntektsnivå.
NHOs KommuneNM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved
næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra
2015.
Ut fra denne kategoriseringen kommer Bodø ut i beste kategori. De øvrige kommunene i utvalget:
❖ Rana – Nest best
❖ Narvik – Middels
❖ Fauske – Nest dårligst
Lønnsinntektsnivå er gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over er beregnet i kroner.
Tallgrunnlaget er fra 2015: Bodø kommer også her ut i beste kategori.
❖ Rana – Middels
❖ Narvik – Nest best
❖ Fauske – Middels
Det er en sammenheng mellom lønnsinntektsnivå og handel. Dersom vi sammenligner figur 14 og
tabell 11, ser vi at de byene med høyest detaljhandel (Sortland, Alstahaug) ligger i regioner med
relativt svakt lønnsinntektsnivå. Dette innebærer at disse bykommunene må ha et svært stort
handelsomland langt ut over egen kommune.

Figur 14. Kategorisering av kommuner i Nordland (venstre). Lønnsinntektsnivå (høyre). Kilde NHO
KommuneNM.
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Lønnsinntektsnivå varierer mye fra kommune til kommune. I referansekommunene for dette
prosjektet finner vi følgende forskjeller:
Region:

Lønnsinntektsnivå (gjennomsnittlig bruttoinntekt i
kroner)

Rangering i landet:

Landet

423.106,-

-

Bodø

417.900,-

71

Narvik

387.000,-

164

Rana

380.400,-

195

Fauske

378.000,-

208

Tabell 12. Lønnsinntektsnivå i referanseområdet. Kilde NHO. Kommune NM.

Vi ser av tabell 12 at Bodø og de andre bykommunene i referanseområdet ligger lavere enn
landsgjennomsnittet.
Den «rikeste» kommunen i landet er Sola med et lønnsinntektsnivå på 587.700 i 2015. I Nordland
fylke er Hattfjelldal den kommunen som har lavest lønnsinntektsnivå – 296.400 kr i 2015.

Spørreundersøkelser
Spørreundersøkelse Plassmyra / Stormyra
Bodø kommune har gjennomført en spørreundersøkelse blant virksomhetsledere og grunneiere i de
sonene i kommuneplanen som til sammen utgjør Stormyra/Plassmyra (j.fr. fig 3).
Spørreundersøkelsen omfatter 23 spørsmål som er besvart i tidsrommet mars-april 2017.
Spørsmålene er knyttet til;
❖
❖
❖
❖
❖

Trafikk/parkeringsforhold
Planer om nybygg
Arealbruk sonevis
Ansatte – nyansettelser
Råd til kommunen

Deltakerne i spørreundersøkelsen oppfatter dagens trafikk- og parkeringsforhold som middels. Sett i
forhold til trafikk, vil det i de kommende årene skje betydelige endringer i området (kap 1.3.1.).
Et klart flertall av svarerne (61%) svarer nei på spørsmålet om virksomheten har planer om nybygg i
de kommende 2 årene. Ca 17% svarer ja på samme spørsmål. I tidsperspektiv 2-5 år, svarer ca 44%
ja på samme spørsmål, mens ca 22% svarer nei. Vi legger derfor til grunn at det i et tidsperspektiv på
5 år må forventes økt aktivitet blant et flertall av virksomhetene på Stormyra / Plassmyra.
Ca 42% av de 10 svarerne sier at virksomheten har planer om å ansette flere i de nærmeste 5 årene.
På spørsmål om hvor mange ansatte dette dreier seg om, svarer de 10 svarerne at man antar en
økning fra dagens 782 ansatte til 859 ansatte om 5 år – dvs en økning på 77 ansatte tilsvarende ca
10%.
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Spørreundersøkelse Bodø Sentrum
Bodø Sentrum gjennomfører en spørreundersøkelse der publikum spørres om hvordan de benytter
Bodø sentrum. Spørreundersøkelsen omfatter 5 spørsmål:
❖ Q1: Hva er Sentrums største fortrinn i dine øyne? Velg inntil 3 alternativer.
❖ Q2: Hadde det vært enklere for deg å velge handel i sentrum dersom alle butikkene hadde
samme åpningstid?
❖ Q3: Hvordan vil et tilbud om gratis parkering påvirke din bruk av Bodø Sentrum?
❖ Q4: Hvilke tilbud i Bodø Sentrum, benytter du deg mest av? Velg inntil 3 svar og velg de du
bruker mest.
❖ Q5: Hvis du kunne få velge én butikk som skulle etablert seg i Sentrum. Hvilken skulle det ha
vært?
Vi gjengir her svarene på Q1 og Q4. Spørreundersøkelsen er pågående, og svarene er derfor
foreløpige. Vi synes imidlertid at dette gir et godt bilde av publikums oppfatning av Bodø sentrum.

Figur 15. Spørreundersøkelse. Publikums oppfatning av hva som er Bodø sentrums viktigste fortrinn. Kilde:
Bodø Sentrum.

Vi ser av figur 15 at publikum oppfatter uterommene og cafe/restaurant som et viktigere tilbud enn
handel i nisje- og spesialbutikker. Uterommene og cafe/restaurant er blitt viktige møteplasser i en by
der stadig flere velger å bo sentralt.
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Figur 16. Publikums bruk av Bodø sentrum. Kilde: Bodø Sentrum.

Svarene som er gjengitt i figur 16, bekrefter at Cafe/restauranter oppfattes som den viktigste
sentrumsfunksjonen. Shopping er her en klar nr. to. Kulturtilbud og bruk av byens uterom (spasertur)
er også viktige sentrumsfunksjoner.
Denne undersøkelsen avspeiler at byen er i ferd med å endre karakter – fra å være et handelssted til
å bli en by der opplevelser, sosial omgang, kultur, uterom og personlig service spiller en stadig
viktigere rolle. Denne trenden ser vi tydelig også i andre byer som kan sammenlignes med Bodø.
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Analyse. Omsetning, dekningsgrad og
lokalisering i forhold til sentrum

Viktige trender i handel – spesielt med plasskrevende varer. Nasjonalt og
regionalt – Nordland fylke.
.Statistikk for varehandel er inndelt i tre hovedgrupper (NACE-koder):
❖ 45: Handel med og reparasjon av motorvogner (bilbransjen)
❖ 46: Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner.
❖ 47: Detaljhandel – unntatt med motorvogner.
Vi vil i denne sammenheng legge vekt på NACE 45 og 47. Summen av omsetningen i bransjer som
dekkes av disse to kodene vil dekke det vi i daglig tale kaller «handel». NACE 46 vil alt overveiende
være knyttet til engroshandel og agenturhandel, selv om det også under denne koden finnes enheter
som driver delvis butikkhandel med plasskrevende varer.

Nasjonalt
Nasjonalt ble det omsatt varer innen NACE 45 og 47 for i alt ca 723 mrd kr i 2016. Dette
representerer en økning på 186 mrd kr siden år 2008.
Blant plasskrevende varegrupper er det spesielt handel med biler og lette motorvogner (NACE 45112)
som utmerker seg med en vareomsetning på ca 112 mrd i år 2016. Andre viktige varegrupper innen
disse bransjene er;
❖
❖
❖
❖
❖

NACE 452 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner (ca 44 mrd)
NACE 473 Detaljhandel med drivstoff (ca 45 mrd)
NACE 4752 Detaljhandel med jernvarer, fargevarer og glass (35 mrd)
NACE 4754 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater (ca 16 mrd)
NACE 4759 Butikkhandel med møbler mv. (ca 27 mrd)

Hele landet. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn
45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642
47761

2008

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

160 868 179 598
67 939 041 994
4 502 236 928
30 063 206 263
7 867 308 774
2 641 228 434
376 167 466 092
46 701 486 437
26 562 782 247
18 837 661 066
792 908 041
2 516 398 466
13 945 928 587
21 177 369 269
4 055 200 273
5 783 812 201

2016

Pr innb 2008

247 695 673 539
111 629 474 325
6 408 741 361
43 770 816 581
8 532 112 206
3 297 623 020
475 457 359 839
45 413 182 471
35 085 356 720
25 868 118 469
904 924 120
3 870 174 151
15 797 362 704
27 843 338 323
3 551 903 018
6 690 130 727

Pr innb 2016

4 737 171
33 959
14 342
950
6 346
1 661
558
79 408
9 859
5 607
3 977
167
531
2 944
4 470
856
1 221

Tabell 13. Vareomsetning i hovedgruppe 45 og 47 – med spesiell vekt på plasskrevende varer. Hele landet. År
2008 og 2016. Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.

En fullstendig tabell med omsetningstall for hele perioden 2008-2016 finnes i vedlegg 5.1.
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5 213 985
47 506
21 410
1 229
8 395
1 636
632
91 189
8 710
6 729
4 961
174
742
3 030
5 340
681
1 283

Endringen i omsetningstall på landsbasis (uttrykt i %) kan grafisk framstilles slik.

Figur 17. Hele landet. Vareomsetning innen detaljhandel med vekt på plasskrevende varer. Endring fra 20082016 i %. Kilde SSB.

Det som her er bemerkelsesverdig, er den store stigningen innen omsetning av motorkjøretøyer
(NACE 45.112), samtidig med at omsetningen av drivstoff går kraftig ned. Denne endringen har i
hovedsak kommet de 2-3 siste årene og skyldes for en stor del økningen i omsetning av el-biler og
hybridbiler.
Vi ser også en markant økning i omsetningen av byggevarer og nedgangen i omsetningen av
fritidsbåter på landsbasis.

Nordland fylke
I Nordland fylke ble det omsatt varer innen NACE 45 og 47 for i alt ca 29,6 mrd kr i 2016. Dette
representerer en økning på 7,2 mrd kr siden år 2008.
Blant plasskrevende varegrupper er det spesielt følgende grupper som utmerker seg;
❖
❖
❖
❖

NACE 45.112. Detaljhandel med biler: (ca 3,6 mrd)
NACE 45.2. Vedlikehold og reparasjon av motorvogner (ca 2,3 mrd)
NACE 47.3. Detaljhandel med drivstoff (ca 2,7 mrd)
NACE 47.52 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass (ca 2,3 mrd)
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Nordland fylke. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn
45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642
47761

2008

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

4 713 286 975
2 304 039 299
350 158 766
1 573 441 013
197 399 871
73 007 591
17 909 658 502
2 467 940 733
1 409 380 962
1 051 136 077
79 725 642
75 078 922
529 907 582
791 429 339
147 177 511
207 412 462

2016
7 250 956 753
3 612 284 417
516 691 435
2 308 192 537
259 477 072
69 385 185
22 378 480 006
2 680 634 746
2 275 104 321
1 890 816 934
156 666 024
71 340 392
711 946 242
889 805 801
219 059 039
241 022 574

Pr innb 2008 Pr innb 2016
234 996
241 906
20 057
29 974
9 805
14 933
1 490
2 136
6 696
9 542
840
1 073
311
287
76 213
92 509
10 502
11 081
5 997
9 405
4 473
7 816
339
648
319
295
2 255
2 943
3 368
3 678
626
906
883
996

Tabell 14. Vareomsetning i hovedgruppe 45 og 47 – med spesiell vekt på plasskrevende varer. Nordland fylke.
År 2008 og 2016. Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.

En fullstendig tabell med omsetningstall for hele perioden 2008-2016 finnes i vedlegg 5.2. Endringen i
omsetningstall (tabell 14) i Nordland fylke fra 2008 til 2016 kan grafisk framstilles slik;

Figur 18. Nordland fylke. Vareomsetning innen detaljhandel med vekt på plasskrevende varer. Endring fra
2008-2016 i %. Kilde SSB.

Vi ser at Nordland utmerker seg med en sterk vekst innen byggevarer – spesielt innen trelast. Det er
også høy vekst innen bilbransjen og i omsetning av elektriske husholdningsapparat og fritidsbåter.
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Viktige trender i handel – spesielt handel med plasskrevende varer. Bodø
kommune.
I Bodø kommune ble det omsatt varer innen NACE 45 og 47 for i alt ca 7,9 mrd kr i 2016. Dette
tilsvarer ca 26,6% av all detaljhandel innen disse varegruppene i Nordland. Dette representerer en
økning på 1,7 mrd kr siden år 2008.
Blant plasskrevende varegrupper er det spesielt handel med biler og lette motorvogner (NACE
45.112) som utmerker seg med en omsetning på 1,17 mrd i 2016. En fullstendig tabell med
omsetningstall for hele perioden 2008-2016 finnes i vedlegg 5.3.
Bodø kommune. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn
45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642
47761

2008

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

2016

1 522 173 349
734 753 599
84 573 415
429 315 359
42 576 362
:
3 980 202 924
425 333 162
239 815 242
212 592 452

2 538 699 044
1 168 999 590
135 474 296
741 101 787
51 231 267
:
5 335 056 141
417 182 042
474 235 475
434 960 410

:
173 720 088
252 027 716
72 949 658
62 204 372

:
210 164 314
299 389 030
136 850 399
63 072 497

Pr innb 2008 Pr innb 2016
46 049
50 488
33 056
50 283
15 956
23 154
1 837
2 683
9 323
14 679
925
1 015
86 434
9 237
5 208
4 617

105 670
8 263
9 393
8 615

3 773
5 473
1 584
1 351

4 163
5 930
2 711
1 249

Tabell 15. Vareomsetning i hovedgruppe 45 og 47 – med spesiell vekt på plasskrevende varer. Bodø kommune.
År 2008 og 2016. Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.

Figur 19. Bodø kommune. Vareomsetning innen detaljhandel med vekt på plasskrevende varer. Endring fra
2008-2016 i %. Kilde SSB.
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Vi ser at Bodø utmerker seg med en sterk vekst innen byggevarer. Det er også høy prosentvis vekst
innen bilbransjen og omsetning av fritidsbåter.
Omsetningsveksten innen byggevarer (NACE 4752) har i perioden 2008-2016 vært ca 98% i Bodø
kommune. I bilbransjen (NACE 45) har omsetningsveksten vært på ca 67% i samme periode. Innen
omsetning av fritidsbåter og utstyr har omsetningsveksten vært på ca 88%. Bilbransjen er alt vesentlig
lokalisert til Plassmyra/Stormyra. En nær dobling av omsetningen innen disse bransjene på 8 år er en
sterk indikasjon på at disse bransjene er i sterk vekst. Spesielt bilbransjen er inne i en betydelig
omstilling med overgang fra en drivstoffbasert bransje til en bransje basert på andre energikilder.
Omsetningsveksten og omstillingen i disse bransjene vil sannsynligvis kreve mer areal. Vi vil gi et
bilde av dette økte arealbehovet i kapittel 3.6.

Dekningsgrad for plasskrevende varer i Bodø og i referansekommunene.
Dekningsgrad er forholdet mellom omsetning i en handelssone og det antatte forbruket til bosatte i
samme sone. Dette blir uttrykt i prosent. En handelssone kan være kommunegrense, by/tettsteder
innenfor kommunen, bydeler eller det kan være en regional handelssone som strekker seg over flere
kommuner. Forholdet mellom omsetning og det antatte forbruket innenfor en sone kan si noe om
handelsbalansen mellom handelssoner.
Dekningsgraden uttrykkes i % og beregnes på følgende måte:
Omsetning i sonen / (Antatt forbruk per person) * (Antall bosatt i sonen)
Dersom dekningsgraden er rundt 100 % betyr dette at det er balanse mellom omsetning og forbruk i
handelssonen. Dersom tallet er under 100 % er det en underdekning og handelslekkasje til andre
handelssoner, og dersom dekningsgraden er over 100 %, betyr det at området tiltrekker seg handel
fra andre handelssoner (positiv handelsbalanse).
I de følgende kapitlene beregner vi dekningsgrad for plasskrevende varegrupper i Bodø og i
referansekommunene sett i forhold til landet som helhet og Nordland fylke.

Bodø. Dekningsgrad for plasskrevende varegrupper.
Tabellen under viser omsetningstall for de aktuelle varegruppene i Bodø kommune i 2008 og i 2016.
Ut fra folketall i disse årene beregnes omsetning pr innbygger og dekningsgrad i 2008 og 2016 i
forhold til landet og Nordland fylke.
Bodø kommune. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn
45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642
47761

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

2008

2016

1 522 173 349
734 753 599
84 573 415
429 315 359
42 576 362
:
3 980 202 924
425 333 162
239 815 242
212 592 452

2 538 699 044
1 168 999 590
135 474 296
741 101 787
51 231 267
:
5 335 056 141
417 182 042
474 235 475
434 960 410

:
173 720 088
252 027 716
72 949 658
62 204 372

:
210 164 314
299 389 030
136 850 399
63 072 497

Dekningsgrad, Bodø kommune
Pr innb 2008 Pr innb 2016
2008
2016
46 049
50 488 Landet
Nordland
Landet
Nordland
33 056
50 283
97,3
164,8
105,8
167,8
15 956
23 154
111,3
162,7
108,1
155,1
1 837
2 683
193,2
123,3
218,3
125,6
9 323
14 679
146,9
139,2
174,9
153,8
925
1 015
55,7
110,1
62,0
94,6
0,0
0,0
0,0
0,0
86 434
105 670
108,8
113,4
115,9
114,2
9 237
8 263
93,7
87,9
94,9
74,6
5 208
9 393
92,9
86,8
139,6
99,9
4 617
8 615
116,1
103,2
173,6
110,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 773
4 163
128,1
167,3
137,4
141,4
5 473
5 930
122,4
162,5
111,0
161,2
1 584
2 711
185,1
252,9
397,9
299,3
1 351
1 249
110,6
153,0
97,4
125,4

Tabell 16. Beregning av dekningsgrad i Bodø kommune med vekt på plasskrevende varer 2008 – 2016 sett i
forhold til Landet og Nordland fylke. Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.
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Vi ser av tabell 16 at Bodø kommune har dekningsgrad godt over 100 for de aller fleste plasskrevende
varer. Den varegruppen som har dekningsgrad klart under 100 i forhold til Nordland, er omsetning av
drivstoff. Denne dekningsgraden er synkende til 74,6 i år 2016.
Vi merker oss at byggevarer har en dekningsgrad på rundt 100. Handel med byggevarer er spredt i de
fleste kommuner i Nordland, og en relativt lav dekningsgrad viser at her er det god balanse mellom
tilbud og etterspørsel i Bodø kommune. Denne bransjen er imidlertid i sterk vekst i Bodø (kap 3.2.)
De varegrupper som har høyest dekningsgrad i Bodø er
❖ Fritidsbåter og utstyr (299,2)
❖ Handel med motorvogner (167,8)
❖ Handel med møbler (161,2)
Dette indikerer at Bodø betjener et stort handelsdistrikt innen disse bransjene – langt ut over
kommunens grenser.

Narvik. Dekningsgrad for plasskrevende varegrupper.
Tabellen under viser omsetningstall for de aktuelle varegruppene i Narvik kommune i 2008 og i 2016.
Ut fra folketall i disse årene beregnes omsetning pr innbygger og dekningsgrad i 2008 og 2016 i
forhold til landet og Nordland fylke.
Narvik kommune. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn
45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642
47761

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

2008
565 100 515
314 623 368
:
190 176 426
14 849 601
:
1 698 196 413
310 322 428
116 545 682
73 691 927
:
:
90 368 997
12 395 201

Dekningsgrad, Narvik kommune
Pr innb 2008 Pr innb 2016
2008
2016
18 384
18 787 Landet
Nordland Landet
Nordland
781 464 887
30 739
41 596
90,5
153,3
87,6
138,8
444 233 060
17 114
23 646
119,3
174,6
110,4
158,4
:
0,0
0,0
0,0
0,0
224 735 217
10 345
11 962
163,0
154,5
142,5
125,4
17 617 031
808
938
48,6
96,2
57,3
87,4
:
0,0
0,0
0,0
0,0
1 946 574 098
92 374
103 613
116,3
121,2
113,6
112,0
343 310 392
16 880
18 274
171,2
160,7
209,8
164,9
108 004 273
6 340
5 749
113,1
105,7
85,4
61,1
73 588 647
4 008
3 917
100,8
89,6
79,0
50,1
0,0
0,0
0,0
0,0
:
0,0
0,0
0,0
0,0
64 395 939
3 428
0,0
0,0
113,1
116,5
116 059 226
4 916
6 178
110,0
146,0
115,7
167,9
0,0
0,0
0,0
0,0
15 248 924
674
812
55,2
76,4
63,3
81,5

2016

Tabell 17. Beregning av dekningsgrad i Narvik kommune med vekt på plasskrevende varer 2008 – 2016 sett i
forhold til Landet og Nordland fylke. Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.

Vi ser av tabell 17 at Narvik kommune har dekningsgrad godt over 100 for de aller fleste
plasskrevende varer. Den varegruppen som har dekningsgrad klart under 100 i forhold til Nordland, er
omsetning av byggevarer (NACE 4752) – dekningsgrad 61,1.
De varegrupper som har høyest dekningsgrad i Narvik er
❖ Handel med møbler (167,9)
❖ Handel med drivstoff (164,9)
❖ Detaljhandel med biler (158,4)
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Rana. Dekningsgrad for plasskrevende varegrupper.
Tabellen under viser omsetningstall for de aktuelle varegruppene i Rana kommune i 2008 og i 2016.
Ut fra folketall i disse årene beregnes omsetning pr innbygger og dekningsgrad i 2008 og 2016 i
forhold til landet og Nordland fylke.
Dekningsgrad Rana kommune

Rana kommune. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn
45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

2008
580 253 695
389 761 097
:
142 213 521
29 690 619
:
2 100 779 832
280 778 860
196 943 199
:
:
:
:
130 831 370
17 828 055

2016

Pr innb 2008 Pr innb 2016
2008
2016
25 092
26 039 Landet
Nordland
Landet
Nordland
894 793 660
23 125
34 364
68,1
115,3
72,3
114,6
533 352 696
15 533
20 483
108,3
158,4
95,7
137,2
:
0,0
0,0
0,0
0,0
279 349 386
5 668
10 728
89,3
84,6
127,8
112,4
46 049 690
1 183
1 768
71,2
140,9
108,1
164,9
:
0,0
0,0
0,0
0,0
2 576 243 463
83 723
98 938
105,4
109,9
108,5
106,9
271 416 252
11 190
10 423
113,5
106,6
119,7
94,1
254 078 905
7 849
9 758
140,0
130,9
145,0
103,8
230 387 000
8 848
0,0
0,0
178,3
113,2
:
0,0
0,0
0,0
0,0
:
0,0
0,0
0,0
0,0
159 299 747
6 118
0,0
0,0
201,9
207,9
132 265 236
5 214
5 080
116,6
154,8
95,1
138,1
:
711
83,0
113,4
0,0
0,0

Tabell 18. Beregning av dekningsgrad i Rana kommune med vekt på plasskrevende varer 2008 – 2016 sett i
forhold til Landet og Nordland fylke. Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.

Vi ser av tabell 18 at Rana kommune har dekningsgrad godt over 100 for de aller fleste plasskrevende
varer. Den varegruppen som har dekningsgrad klart under 100 i forhold til Nordland, er omsetning i
bilbransjen (NACE 45) – dekningsgrad 72,3.
De varegrupper som har høyest dekningsgrad i Rana er
❖ Handel med elektriske husholdningsapparater (201,9)
❖ Byggevarer (145,0)
❖ Vedlikehold og reparasjon av motorvogner (127,8)

Fauske. Dekningsgrad for plasskrevende varegrupper.
Tabellen under viser omsetningstall for de aktuelle varegruppene i Fauske kommune i 2008 og i 2016.
Ut fra folketall i disse årene beregnes omsetning pr innbygger og dekningsgrad i 2008 og 2016 i
forhold til landet og Nordland fylke.
Fauske kommune. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn

2008

45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642
47761

312 761 449
:
:
219 873 301
20 927 058
:
838 755 999
152 940 817
66 324 750
:
:

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

:
27 425 885
:
8 998 953

Dekningsgrad, Fauske kommune
Pr innb 2008 Pr innb 2016
2008
2016
9 480
9 604 Landet
Nordland
Landet
Nordland
379 309 262
32 992
39 495
97,2
164,5
83,1
131,8
:
0,0
0,0
0,0
0,0
:
0,0
0,0
0,0
0,0
300 980 258
23 193
31 339
365,5
346,4
373,3
328,4
13 026 018
2 207
1 356
132,9
262,8
82,9
126,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1 107 082 193
88 476
115 273
111,4
116,1
126,4
124,6
173 879 272
16 133
18 105
163,6
153,6
207,9
163,4
163 313 706
6 996
17 005
124,8
116,7
252,7
180,8
127 713 259
13 298
0,0
0,0
268,0
170,1
:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
:
0,0
0,0
0,0
0,0
42 898 197
2 893
4 467
64,7
85,9
83,6
121,4
:
0,0
0,0
0,0
0,0
11 619 183
949
1 210
77,7
107,5
94,3
121,4

2016

Tabell 19. Beregning av dekningsgrad i Fauske kommune med vekt på plasskrevende varer 2008 – 2016 sett i
forhold til Landet og Nordland fylke. Kilde SSB. Bearbeidet av Norconsult.

Vi ser av tabell 19 at Fauske kommune har dekningsgrad godt over 100 for de aller fleste
plasskrevende varer. Den varegruppen som har dekningsgrad klart under 100 i forhold til Nordland, er
omsetning i bilbransjen (NACE 45) – dekningsgrad 72,3.
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De varegrupper som har høyest dekningsgrad i Rana er
❖ Vedlikehold og reparasjon av motorvogner (373,3)
❖ Byggevarer (252,7)
❖ Handel med drivstoff (207,9)

Plasskrevende varer i sentrum og på Plassmyra
Vi vil i dette kapitlet belyse utvikling og lokalisering av plasskrevende varegrupper i sentrum og på
Plassmyra. Metodisk har vi her et problem ved at omsetningstall følger postnummersonene mens
inndeling i sentrumssoner følger kommuneplanen (figur 1).
Den aktuelle postnummerinndelingen er vist i figur 20. De aktuelle postnummersonene er markert i
kartet:
❖ 8006 Bodø. Sentrum og Rønvik
❖ 8008 Bodø. Stormyra og Østbyen

Figur 20. Postnummerinndeling i Bodø. Kilde: http://www.bring.no/kart?&filter=grenser

Omsetningsutvikling i sentrum
Beregning av bransjevise omsetningstall byr på et metodisk problem ved at omsetningstall ikke kan
synliggjøres / offentliggjøres dersom det er tre eller færre bedrifter innen det undersøkte området.
Dersom det er tre eller færre bedrifter i området, synliggjøres dette ved et kolon (:) i tabellen. Dersom
det ikke er omsetning i området, synliggjøres dette ved tallet 0.
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Disse omsetningstallene er generert i et område som strekker seg ut over sentrumsområdet (figur 1).
Områdene på Rønvikleira omfatter en del handelsvirksomhet som faller inn under kategorien
plasskrevende. De kategoriene som er beregnet i tabell 20 er derfor i stor grad lokalisert til
Rønvikleira – med unntak av handel med møbler (NACE 4759) der det fortsatt er betydelige bedrifter i
sentrum (Indre bykjerne – j.fr. figur 1).

Sentrum + Rønvikleira. Vareomsetning i kroner.
NACE
Sentrum + Rønvikleira. Vareomsetning kr.
45
45112
452
4532
454
47
473
4752
47521
47529
4754
4759
47642
47761

2008

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

16 892 998
0
0
0
0
1 012 952 726
78 195 791
0
0
0
0
45 214 849
0
0

2016

Endring

1 524 999
0
1 524 999
0
0
1 106 128 436
0
70 711 061
0
0
0
119 725 257
0
9 506 695

Endring %
-15 367 999
0
1 524 999
0
0
93 175 710
-78 195 791
70 711 061
0
0
0
74 510 408
0
9 506 695

-91,0

9,2

164,8

Tabell 20. Omsetningstall for detaljhandel med vekt på plasskrevende varer i sentrum + Rønvikleira. Kilde SSB

Omsetningsutvikling på Stormyra / Plassmyra
Beregning av bransjevise omsetningstall byr på et metodisk problem ved at omsetningstall ikke kan
synliggjøres / offentliggjøres dersom det er tre eller færre bedrifter innen det undersøkte området.
Dersom det er tre eller færre bedrifter i området, synliggjøres dette ved et kolon (:) i tabellen. Dersom
det ikke er omsetning i området, synliggjøres dette ved tallet 0.
Disse omsetningstallene er generert i et område som strekker seg ut over avlastingsområdet.
Imidlertid er områdene i Østbyen alt vesentlig benyttet til bolig, idrettsanlegg og skolebygg. Innslaget
av plasskrevende virksomheter her er så lite, at det ikke påvirker hovedinntrykket i tabell 21 i
nevneverdig grad.
Stormyra + Østbyent. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn

2008

2016

45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
4754
47521
47529
4759
47642
47761

461 783 251
204 291 735
:
216 829 713
:
0
578 422 611
:
23 059 701
0
:
:
55 244 077
0
0

1 432 798 234
837 233 812
:
506 748 660
:
:
1 672 431 478
:
:
:
:
:
105 507 503
:
0

Handel med og reparasjon av motorvogner
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Handel med motorsykler, deler og utstyr, vedlikehold og reparasjon av motorsykler
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med blomster og planter

Endring

Endring %

971 014 983
632 942 077

210,3
309,8

289 918 947

133,7

1 094 008 867

189,1

50 263 426

91,0

Tabell 21. Omsetningstall for detaljhandel med vekt på plasskrevende varer i Østbyen og på Stormyra. Kilde SSB.

Vi ser av tabell 20 og 21 en meget tydelig trend til at handel med plasskrevende varer alt vesentlig er
flyttet ut til Stormyra / Plassmyra.
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Innen bilbransjen er det bare vedlikehold av motorvogner som fortsatt er representert i sentrum +
Rønvik. Som vi vil vise i neste kapittel er disse vedlikeholdsbedriftene lokalisert til Rønvikleira. Vi kan
derfor si at den plasskrevende delen av bilbransjen allerede er ute av sentrum.
Når det gjelder den plasskrevende delen av byggevarebransjen, er denne kun lokaliser til Rønvik
(Handelsparken). Den plasskrevende delen av byggevarebransjen er ikke representert på Plassmyra
/ Stormyra.
Fritidsbåtbransjen blir ikke synliggjort i disse tabellene på grunn av at det her dreier seg om tre eller
færre bedrifter.

Lokalisering av bilbransjen, byggevarebransjen og fritidsbåtbransjen i Bodø
Vi fokuserer her hvordan bilbransjen, byggevarebransjen og fritidsbåtbransjen er lokalisert i Bodø. Vi
viser i denne sammenheng til kapittel 3.2. der det framkommer tydelig at det er disse tre bransjene
som viser størst vekstrate i Bodø. Vi viser også møbelbransjen da denne bransjen er plasskrevende
og er representert både i sentrum og i Avlastingssenteret.
For å illustrere lokaliseringen benytter vi karttjenesten til Gule Sider som kobler forretningsnavn til
firmaadresse og NACE-kode. Dette gir ikke alltid et nøyaktig bilde.
Vi vil her vise lokalisering av bilbransjen, byggevarebransjen, fritidsbåtbransjen og møbelbransjen.
Bilforhandlere:

Figur 21. Oversikt over bilforhandlere i Bodø. Kilde: Kule sider. Karttjenesten.

De bilforhandlere som er lokalisert i nærhet av sentrum eller i avlastingsområdet er:
❖ 1: Nye OP Fure AS
❖ 4: Sveins Auto AS
❖ 5: Sulland Bodø AS

92

❖
❖
❖
❖
❖
❖

8: Caravan og Bilpleie AS
9: Flygt Bil AS
11¨Nordic Bil AS
13: Multi Gruppen Vidar Spørch
18: Hnb Gruppen As
19: Jakhelln Bil AS

Vi har markert forretninger i avlastingssenteret med gul farge.
Vi ser at bilforhandlerne i Bodø er lokalisert i hovedsak i Avlastingssenteret og langs Olav 5. gt. Det er
ingen bilforhandlere i sentrum (Indre bykjerne).

Bilverksteder:

Figur 22. Oversikt over bilverksteder I Bodø. Kilde Gule sider. Karttjenesten.

De bilverkstedene som er lokalisert i sentrum eller i avlastingssenteret er:
Avlastingssenteret:
❖ 1: Nye OP Fure AS, Bodø Bilskadesenter AS, NAF Norges Automobilforbund, Rensåsen
Dekk- og servicesenter AS.
❖ 12: Bil & Transmisjon AS
❖ 14: Lysfjord AS
❖ 24: Jakhelln Bil AS
❖ 25: Auto og Bilpleie Bodø. Kaywan Azamnejad
❖ 15: Sulland Bil AS
❖ 2: Norsk Scania AS
❖ 11: Sveins Auto AS
❖ 32: Karlsens Billakkering AS
❖ 13: Bodø Bilpleie AS
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❖ 8: Statens Vegvesen Region Nord
❖ 17: Nordvik Last og Buss
❖ 24: Flygt Bil AS
I tillegg til disse bilverkstedene er det to større verksteder innen avlastingsområdet:
❖ Forsvarets verksted i Thalleveien
❖ Bodø Bydrift i Speiderveien
Sentrum:
❖ 27: Bilpleie Snippen. Hashim Abdullah Mohammed
❖ 29: Kaira AS
❖ 30: Bulfolio Beshker
Ingen av disse bedriftene er lokalisert i Indre sentrumskjerne, og ingen av disse kan karakteriseres
som plasskrevende virksomhet.
Som for bilforhandlerne er bilverkstedene i Bodø for en stor del samlet i et «cluster» innen
avlastingssenteret og langs Olav 5. gt. De verkstedene som er lokalisert i sentrum er mindre
serviceenheter.

Bilrekvisita:

Figur 23. Oversikt over butikkhandel med bilrekvisita i Bodø. Kilde Gule Siders Karttjeneste.

De bilrekvisitaforhandlere som er lokalisert i avlastingssenteret er:
❖
❖
❖
❖
❖

2: Nye Opel Fure AS
6: Rensåsen Dekk og servicesenter
5: Sveins Auto AS
1: Hellanor AS
4: Salten Dekksenter As
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❖ 9: Auto Parts AS
I tillegg er det to bilrekvisitaforhandlere lokalisert i Olav 5 gt. Det er ingen bilrekvisitaforhandlere I
sentrum (indre sentrumskjerne).

Byggevare:

Figur 24. Lokaliseringen av Byggevarebransjen i Sentrum og på Plassmyra/Stormyra i Bodø. Kilde: Guler Sider
kart.

Bedrifter innen byggevarebransjen som er lokalisert i sentrum eller i (nærheten av) avlastingssenteret
er:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

1: Felleskjøpet Agri Bodø.
6: Rusånes Fabrikker AS, Salgskontor
9: NorFloor AS, avd Bodø
10: Nordic Aqua Gir AS
11: Designa Bodø As
13: Hedalm Anebyhus AS, salgskontor

Hedalm Anebyhus AS er lagt ned.
Vi har markert forretninger i avlastingssenteret med gul farge og i sentrumskjernen med rød farge.
Bedrifter lokalisert I sentrum (indre bykjerne) er salgskontorer eller mindre forretninger. Ingen av disse
kan regnes som plasskrevende bedrifter. I det utvalget som er vist her, er det kun Felleskjøpet Agri
som kan betegnes som «plasskrevende virksomhet».
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Fritidsbåter:

Figur 25. Bedrifter innen fritidsbåt og utstyr i Bodø. Kilde: Gule Sider Karttjenesten.

Bedrifter innen fritidsbåt og utstyr som er lokalisert i sentrum eller i avlastingssenteret er:
❖
❖
❖
❖

6: Yamaha senteret, Løvold
4: Komplett Fritid
2: Helala As
3: Bodø Båt og Fritidssenter

Vi har markert forretninger i avlastingssenteret med gul farge og i sentrumskjernen med rød farge.
I tillegg til disse finner vi Jakhelln Båt i molorota (T. Holmers vei 4) som driver verksted, service,
båtopptak og salg av båter og båtutstyr. Denne bedriften kommer inn under plasskrevende
virksomhet. Det er presentert planer for ombygging av dette arealet til bolig/forretningsformål.
I sentrumskjernen finner vi Komplett fritid som driver butikkhandel med jakt, fiske, fritids og båtutstyr.
Den kan ikke sies å komme inn under plasskrevende varer. Hellanor AS kan heller ikke karakteriseres
som plasskrevende virksomhet.
For øvrig er det en bedrift som selger fritidsbåter på Jensvoll (Nor Båt AS).
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Møbel og interiør;

Figur 26. Møbel- og interiørbutikker i Bodø. Kilde: Gule sider karttjenesten.

Følgende butikker er registrert i sentrum og i Avlastingssenteret;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kvik Bodø AS
Bodø Kjøkkensenter AS
Heimtex Gulvtepper
Kjøkkenpartner As
Kid Interiør City Nord
Bohus Bodø AS
Hos Oss 2 AS
Kjøkkenbutikken Bodø As
Bliss Design AS
Kremmerhuset Ting & Sånt
Fagmøbler Bodø
Nille Bodø Glasshuset
Kid Interiør Glasshuset
Løwini
Nille City Nord
Flying Tiger Bodø
Skeidar Bodø
Vabene Kjøkken Bodø As

Vi har markert forretninger i avlastingssenteret med gul farge og i sentrumskjernen med rød farge.
Kun et fåtall av disse bedriftene – spesielt de i sentrum / indre bykjerne – er i kategorien
plasskrevende virksomhet.
Vi ser av denne oversikten at det er to «clustere» med møbelbutikker; ett i sentrum og ett i
Avlastingssenteret. Av omsetningstallene (tabell 20 og 21) ser vi at omsetningen er noe større i
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sentrum enn i Avlastingssenteret. Omsetningsveksten er klart større i sentrum enn i
Avlastingssenteret.
Det er her en klar konkurransesituasjon mellom sentrum og Avlastingssenteret. Vi ser også her en
klart økende konkurranse fra netthandel (kap 2.4.4.).

Spesielt om utviklingen i bilbransjen
Som vist i kapittel 3.2., skjer det en markant utvikling i bilbransjen (NACE 45) nasjonalt, regionalt og i
Bodø. Vi vil derfor utdype denne utviklingstrenden her.

Politiske føringer internasjonalt, i EU og i Norge
I mars 2016 kom EU-kommisjonen med en «Hvitbok» om EU’s transportpolitikk fram mot 2050. I
denne hvitboken er det foreslått å halvere antallet biler med konvensjonelle forbrenningsmotorer
(diesel og bensin) i europeiske byer innen 2030, og utfasing av denne type biler i byene innen år
2050.
Det er en løpende politisk diskusjon om hvordan Norge best kan oppfylle Paris-deklarasjonen. Norge
har nå6 ratifisert den nye internasjonale klimaavtalen fra Paris, og er derved blant de første landene
som formelt slutter seg til Parisavtalen.
Som en oppfølging av bl.a. Parisavtalen har EU-kommisjonen den 20. juli 2016 foreslått et foreløpig
norsk utslippsmål for 2030. I den europeiske innsatsfordelingen blir det lagt opp til at Norge skal kutte
utslippene ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent fra 2005 til 2030. Et endelig forslag til måltall vil
være på plass etter nærere beregninger fra Kommisjonen. Ikke kvotepliktig sektor betyr mellom annet
landbruk, avfall, transport og bygg. Kvotepliktig sektor er industri, luftfart, energiforsyning og
petroleumsvirksomhet. I kvotepliktig sektor er Norge allerede en del av den europeiske
klimapolitikken.
Politikerne på Stortinget har diskutert hvordan bensin- og dieselbiler skal fases ut til fordel for el- og
hydrogenbiler som ikke slipper ut CO2. Nå har regjeringspartiene blitt enige med Venstre og Krf om at
dette skal skje i 2025. I avtalen mellom partene fremgår følgende:
«Stortinget ber regjeringen i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 fastsette måltall for
antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025
som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra fagetatene».
Nasjonal transportplan skal legges fram neste år. Fagetatene har foreslått at nye privatbiler, bybusser
og lette varebiler etter 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Videre skal nye tyngre varebiler, 75
prosent av nye langdistansebusser, 50 prosent av nye lastebiler innen 2030 være
nullutslippskjøretøy7.
Både i EU og her i landet ser vi derved meget tydelige politiske føringer på at transportsektoren –
spesielt i byene – vil bli gjenstand for meget omfattende endringer innen de kommende ti-år.

6
7

Pressemelding 26.06.2016 fra Klima- og miljødepartementet
Se Teknisk Ukeblad TU 3. juni 2016.
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Utviklingen innen det norske El-bilmarkedet 2010-2015 og på verdensbasis fram
mot år 2040
I 2010 var elbiler et relativt sjeldent syn på norske veier. Elbilparken var dominert av norskproduserte
Buddy og Think. Rekkevidden var sterkt begrenset.
Etter hvert kom elbilmodeller fra større japanske produsenter inn på det norske markedet, og i 2012
dukket for første gang ordet «elbilkø» opp i Aftenposten. Elbilene ble større, rekkevidden økte
betydelig og økonomiske rammevilkår gjorde disse bilene attraktive på markedet.
I 2015 var nesten hver femte nybil en elbil, og markedsandelen er økende. Fortsatt er bare noen få
prosent av bilene på norske veier elektriske, men den pågående utviklingen peker tydelig i retning av
at elektriske biler vil få en stadig større plass i bilparken.
I perioden 1. januar til 31. august 2015 ble det solgt 17.589 el-biler i Norge. I samme perioden i 2014
ble det solgt 12.499 el-biler.

Tabell 22. Omsetning av el-biler i 2014 og i 2015. Kilde: elbil.no

Bloomberg New Energy Finance har utarbeidet en ny prognose som viser at overgangen til utslippsfrie
biler vil skje raskere enn tidligere antatt. Innen ca 20 år vil antallet solgte el-biler passere antallet
solgte drivstoffbaserte biler på verdensbasis. Årsaken er at kostnadene ved å bygge el-biler faller
raskt. Det er spesielt utviklingen innen batteriteknologi og batteripriser som gir grunnlag for denne
utviklingen.
Innen 2040 vil dette redusere oljeforbruket på verdensbasis med ca 8 mill fat pr dag. Til
sammenligning produserer Saudi-Arabia ca 7 mill fat olje pr dag. Det vil bli en tilsvarende økning i elforbruket fra ca 6 TWh i dag til ca 1.800 TWh i 2040.
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Figur 27. Utviklingstrender i salg av drivstoffbaserte biler og el-biler på verdensbasis. Prognose mot år 2040.
Kilde: Dagens Næringsliv 7. juli 2017.

Nye boligformer, krav til samfunnssikkerhet – økte krav til service
En stadig økende del av befolkningen ønsker å bo sentralt og i nærheten av bykjernen. Som en følge
av dette, er det i løpet av de siste årene blitt vanlig å etablere omfattende leilighetskomplekser i eller
nært sentrum av byene. Disse leilighetene har relativt høy kvadratmeterpris og derved begrenset
lagerplass. Dette, sammen med endringer i familiestruktur og økt gjennomsnittsalder i befolkningen –
gjør at serviceoperasjoner og enkle reparasjoner - som man tidligere gjorde selv - i økende grad
overlates til bilbransjen. Dekkskifte og lagring av dekk og annet bilutstyr i «dekkhoteller» overlates i
økende grad til bilbransjen.
Nye boligformer, økt gjennomsnittsalder og endrede familiestrukturer har åpnet marked for økt
tilbringertjeneste (netthandel, matlevering, service, hjemmetjenester, omsorgstjenester) noe som gir
økt trafikk i byene.
Det er gjennomgående økte krav til sikkerhet i samfunnet. Det må forventes økte krav til
serviceoppfølging – spesielt i forhold til drivstoffbaserte kjøretøy.
I sum betyr dette økte krav til service- og verkstedfasiliteter i bilbransjen.
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Bilbransjen i Bodø – sett i forhold til andre byer i Nordland.
Figur 28 gir en oversikt over omsetning innen bilbransjen i Nordland fordelt på byer og tettsteder i
2015.

Omsetning av motorkjøretøy fordelt på kommuner i Nordland. År 2015. Tot =5,7 Mrd NOK

Narvik

Sortland

Vågan

Vestvågøy

Rana

Vefsn

Alstahaug

Brønnøy

Bodø

Fauske

Kommuner utenom byene

Figur 28. Årsomsetning i bilbransjen i 2015 fordelt på by- og regionsentra i Nordland. Kilde SSB

Vi ser av figur 28 at Bodø står for ca. 31 % av bilomsetningen i Nordland fylke – tilsvarende ca. 1,8
MRD NOK av totalt ca. 5,7 MRD NOK i Nordland. Utenom Bodø er det Mo i Rana (14 %) og Narvik
(11 %) som har relativt høy omsetning innen bilbransjen.
Det er derved en klar korrelasjon mellom bystørrelse og omsetningstall innen bilbransjen.

Spesielt om utviklingstrender i byggevarebransjen –
investeringsprosjekter i Nord-Norge 2016-2022.
I dette kartet presenteres en oversikt over ønskede, planlagte og igangsatte investeringsprosjekter i
landsdelen. Til sammen er det kartlagt investeringer for nærmere 410 mrd kroner for perioden 2016 2022. I tillegg kommer en lang rekke med mindre investeringsprosjekter som ikke fanges opp av
denne tellingen.
Oversikten som presenteres her er basert på 428 identifiserte investeringsprosjekter.
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Figur 29. Investeringer i Nord-Norge 2016-2022 fordelt på regioner. Kilde: Sparebanken Nord-Norge.
Konjunkturbarometer høst 2015.

Figur 30. Oversikt over investeringsvolumer i Nord-Norge fram til 2022. Kilde Sparebanken Nord-Norge.
Konjunkturbarometer høst 2015.

Vi ser av figur 30 at hovedtyngden av investeringene i Nord-Norge rettes inn mot boligutvikling og
offshore. Dette sees i sammenheng med den sterke utviklingen innen byggevarebransjen i Nordland
og i Bodø (kap 3.1 og 3.2.) Dette er basert på tallmateriale fra 2015. I følge konjunkturrapporten til
Norsk olje og gass forventes det nå et hovedscenario der investeringene på norsk sokkel faller til 143
MRD i 2017 og videre til 131 MRD i 2018. Rapporten anslår at aktiviteten vil ta seg opp til 137 MRD i
2019, før de på nytt faller. Norsk olje og gass peker i samme rapport på potensialet på sokkelen
utenfor Nord-Norge.
Ut fra dette må det fortsatt tas høyde for en sterk utvikling innen byggevarebransjen med en
tilsvarende omsetningsvekst og behov for mer areal.

102

Annen mulig plasskrevende virksomhet i avlastingssenteret
Datasentre
Utviklingen av datasentre øker sterkt som følge av en enorm økning i datatrafikk og nettbaserte
tjenester. Eksempler på internasjonale selskaper som har etablert seg i Norden er Facebook i Luleå,
Google i Hamina i Finland og Opera og BMW på Island.
I Nord-Norge er dette fortsatt en næringsutvikling som ikke har kommet på plass. Våre fordeler i
forhold til slike etableringer er;
❖
❖
❖
❖
❖

Kjølig klima / tilgang til kjølevann for nedkjøling av datasentralene
Store, ledige arealer i nærheten av bysentra og infrastruktur
God tilgang på store mengder fornybar energi
God tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft
Høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå

Kartet under viser en oversikt over Datasenter og Cloud Center i Skandinavia.

Figur 31. Datasentre og Cloud Servers i Skandinavia. Utsnitt av kart. Kilde: http://www.datacentermap.com/

Det er i EU utviklet en egen Code of Conduct for Datasentre der det gjelder å møte et økt energibehov
med mer bruk av fornybar energi. Dataselskapene stiller økte krav til at leveransen av energi skal
være fornybar.
https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/code-conduct/datacentres
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Sentre for formidling av e-handel
E-handel øker stadig, og dette igjen øker behovet for tjenester og funksjoner som kan formidle denne
økte varestrømmen fra leverandør til forbruker.
Norge er gjennom EØS fullintegrert i det Indre marked i Europa. Rammevilkårene for e-handel og
digitale tjenester lages i EU og innføres i Norge via EØS-avtalen. Et av EUs strategiske mål frem mot
2020 er å ha et fullintegrert digitalt indre marked. E-handel og særlig grensekryssende e-handel er et
helt sentralt verktøy i denne strategien. Den nye handelsstrategien for EU «Trade for all» er referert
her:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
Næringsforeningen Virke følger denne prosessen.
Dette er en utvikling som kan utfordre tradisjonell sentrumshandel, men kan også gi en ny utvikling i
form av;
❖ Tjenesteutvikling i forhold til netthandel
❖ Distribusjonssentraler for varer – fra «hvorsomhelst» og direkte ut til kunde
❖ «Show-rooms» - digitale nærbutikker
Næringsforeningen Virke er gjennom Virke e-Handel Norges medlem i Ecommerce Europe,
interesseorganisasjonen for e-handel i EU og EØS.
https://www.virke.no/bransjer/virke-e-handel-i-eueos/
E-Commerce Europe har bl.a. utviklet en database for benchmarking av landene i EU/EØS mhp ehandel. I 2015 var den Norske omsetningen via e-handel på 7,9 mrd € tilsvarende 70,7 mrd kr. Vi
viser også til kap 2.4.4.

Figur 32. Utvikling av E-handel i Norge 2012-2016. Kilde: E-commerce Europe.
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Anbefalt bruksareal for handel med plasskrevende varegrupper sonevis i
Avlastingssenteret.
Framskriving av arealbehov for plasskrevende varegrupper i Bodø.
Det framgår av tabell 2 at det i dagens situasjon er disponert 46.943 m 2 til «eksisterende handel» i de
sonene som utgjør det foreslåtte Avlastingssenteret (fig 3). I dette tallet er areal til kjøpesenter og
offentlig virksomhet ikke medregnet. Som vist i kapittel 3.4., reflekterer dette tallet i hovedsak
arealbruken til bilbransjen som er den klart dominerende bransjen i dette området innen
plasskrevende varehandel.
I perioden 2008 til 2016 var omsetningsveksten i bilbransjen i Bodø på ca 67% eller ca 8,4% pr år.
Dersom vi antar at omsetningsveksten i bilbransjen vil følge samme vekstrate fram til år 2030, og at
arealbehovet vil øke tilsvarende, vil arealbehovet øke fra dagens 46.943m 2 til ca 134.000 m2 i år 2030
– eller nærmere en tre-dobling av arealet ut fra dagens arealtall.
År
Areal m2

2017
46 943

2018
50 886

2019
55 161

2020
59 794

2021
64 817

2022
70 261

2023
76 163

2024
82 561

2025
89 496

2026
97 014

2027
105 163

2028
113 997

2029
123 573

2030
133 953

Tabell 23. Framskriving mot år 2030 av arealbehov for plasskrevende varegrupper innen Avlastingssenteret.

Vi understreker at tallene i tabell 23 kun er basert på en «flat» framskriving av situasjonen i 2017.
Som det framgår av bl.a. kapittel 3.5., er det store endringsprosesser på gang innen bilbransjen. Dette
kan gi store utslag begge veier. Tallene i tabell 23 bør vurderes på dette grunnlaget.
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Arealbehov i Avlastingssenteret
Avlastingssenteret (j.fr. figur 3) er inndelt i følgende soner:

Figur 33. Soneinndeling i Avlastingssenteret. Utsnitt av kommuneplankartet.

Det er i tabell 2 angitt arealtall for de enkelte sonene i Avlastingssenteret. Med utgangspunkt i at man
kan forvente en sterk økning i arealbehovet i Avlastingssenteret (j.fr. tabell 23), vil vi skissere følgende
anbefalt arealutnyttelse for plasskrevende varegrupper i de enkelte sonene i Avlastingssenteret.
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Sone
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
16,9
16,1
16,11
17,1
17,2
17,3
17,4

Formål
Offentlig tjenesteyting
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Bebyggelse og anlegg
Kjøpesenter
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kjøpesenter
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Kombinert bebyggelse og anlegg
Sum

Daa
16
41
5,1
21,7
10,6
5
10,2
39,9
93
15,8
55,7
26,1
340,1

Eksisterende
BRA i m2
1 922
17 876
2 265
5 184
5 387
10 168
18 937
90 970
11 734
13 742
4 556
182 741

Bolig
Bebygd KPA maks KPA maks Eksisterende Eksisterende Anbefalt
BRA i m2 BYA i % Detalj i m2 handel i m2 detalj
handel
handel
Kommentar
4%
0 Uendret
35 %
1500
3000
6 163
11 713
15 000 Forsv verksted
25 %
1500
3000
1 137
3 000 Speiderveien
39 %
1500
3000
270
4 914
15 000 Bodø Bydrift
33 %
1500
3000
3 998
15 000 Jakhelln nybygg
0%
10 000 Ubenyttet tomt
11 %
10 168 0 Uendret
24 %
1500
3000
7 344
5 220
3 000
53 %
69 711 0 Uendret
648
40 %
1500
3000
11 734
20 000 Sveins Auto mv
137
19 %
1500
3000
5 111
6 244
30 000 Toyota Nordvik mv
17 %
1500
3000 1 983
23 000
785
98 767
46 943
134 000

Tabell 24. Anbefalt maks handel med plasskrevende varegrupper fordelt sonevis i Avlastingssenteret. Kilde; Bodø
kommune. Bearbeidet av Norconsult (blå ramme).

Tabell 24 angir et forslag til fordeling av arealressursene på den enkelte sone.
Det ligger i oppdraget at areal avsatt til kjøpesentre ikke skal økes. Arealene i sonene 16.1. og 17.1.
er derfor uendret.
Det foreligger reguleringsplan for Firkanten – Gml Riksvei (Jakhelln). Hensikten med planen er å legge
til rette for oppføring av næringsbygg, kontor, forretning med plasskrevende varehandel. Planen
inneholder i hovedsak tre byggeområder for kombinerte formål på totalt 15.000 m² med
parkeringskjeller under terreng, og vil føre til en vesentlig oppgradering av næringsområdet
«Firkanten» fra dagens situasjon.
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for Nordviksenteret AS (sone 17.3.). I planområdet planlegges
det etablert handel innenfor varegruppene bil/motorkjøretøy/bilrekvisita inkl. verksted vask/pleie og
bilutleie, detaljhandel, lager, tjenesteyting, kontorvirksomhet og tilhørende parkering. Totalt åpnes det
for inntil 24 500 m2 BRA forretning der maks andel detaljhandel begrenses til inntil 3 000 m2.
Øvrige forslag er basert på skjønn.
Innenfor sone 17.3 er det åpnet for en etablering (Nordviksenteret) på 24.500m2. Sonen er betydelig
større og kan romme langt større utbyggingsareal enn de 30.000m2 som er antydet i tabell 24. På
samme måte må de angitte anbefalte arealtallene i tabell 24 vurderes.
I Avlastingssenteret vil det sannsynligvis ikke være tilgangen på areal i seg selv som begrenser
utviklingen. Begrensningene vil sannsynligvis komme som følge av bestemmelsene i
kjøpesenterforskriften, politiske føringer eller i markedsmessige utviklingstrender.
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Analysefunn sett i forhold til kriteriene i regional kjøpesenterforskrift.
I dette kapitlet oppsummerer vi funn fra foregående kapitler og vurderer disse funnene opp mot
kriteriene som er gitt i regional kjøpesenterforskrift – j.fr. 1.1.2.
Kriterier – j.fr. Regional
kjøpesenterforskrift

Funn i denne handelsanalysen

Synliggjøre eksisterende og framtidig
omsetning i handelsomland herunder
reduksjon av omsetning i eksisterende
sentrum målt i antall år med tapt
omsetning.

Vi har i denne handelsanalysen vist utvikling i
befolkning, sysselsetting, kjøpekraftsutvikling
omsetning med vekt på plasskrevende varegrupper.
Vi har synliggjort denne utviklingen i et
referanseområde i forhold til fylket og
sammenlignbare kommuner. Dekningsgrad med vekt
på plasskrevende varer er beregnet.
I det eksisterende sentrum av Bodø er det pr i dag
ingen / minimalt med omsetning av plasskrevende
varegrupper. Det er derved ikke relevant å beregne
antall år med tapt omsetning i sentrum /
sentrumskjernen sett i forhold til et utvidet
Avlastingssenter.
Unntaket her er møbelhandel der det er en
konkurransesituasjon mellom Sentrum og
Avlastingssenteret.

Det skal utarbeides analyser som viser
etableringens effekt for byutvikling

I analysens kap 1.4. er det pekt på viktige prosesser
som vil påvirke utviklingen i Bodø i langt sterkere
grad enn etableringen av et Avlastingssenter på
Stormyra / Plassmyra.
Effekten av en etablering av et Avlastingssenter på
Stormyra / Plassmyra, vil i første rekke være at
etablerte bedrifter kan realisere en forventet
omsetningsvekst innen plasskrevende varegrupper –
spesielt bilbransjen.

Det skal utarbeides transportanalyser
som viser tilgjengelighet for gående og
syklende, trafikksikkerhet, kapasitet i
vegnettet og miljøvirkninger av økt
trafikk

Det er ikke gjennomført transportanalyse i
forbindelse med denne handelsanalysen. Det er
igangsatt trafikkanalyser i forbindelse med videre
utvikling i Hålogalandsgate.
Avlastingssenteret ligger i tilknytning til Rv80 og
Bypakke Bodø (kap 1.4.2.). Det er gjennomført
trafikkanalyser i forbindelse med Bypakke Bodø.

Handelsområdet skal ligge på eller ved
hovedrute innen kollektivnettet

Dette er ivaretatt. De aller fleste bussruter i / til / fra
Bodø går igjennom eller tangerer Avlastingssenteret.

Det skal fastsettes maks tillatt utbygd
bruksareal innenfor området slik at
handelsetableringen ikke gir utilsiktede
negative konsekvenser for
sentrumsområdene. Det kan forutsettes
begrensninger på størrelsen på den

Problemstillingen er lite relevant i forhold til at
plasskrevende varegrupper i dag alt vesentlig
allerede er lokalisert utenfor sentrum.
Det er i kap 3.7.2. angitt maks BRA for handel med
plasskrevende varegrupper innen
Avlastingssenteret.
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enkelte etablering og hvilke
varegrupper som tillates
Det bør i forbindelse med
kommuneplanen utarbeides
parkeringsnormer med krav tilpasset
senterets størrelse og funksjon.

Det er forutsatt at avlastingssenteret skal begrenses
til å gjelde plasskrevende varegrupper.
Dette ivaretas gjennom kommuneplanen.

Tabell 25. Analysefunn sett i forhold til kriterier i regional kjøpesenterforskrift.
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Analysefunn sett i forhold til Bodø kommunes kravspesifikasjon
I forbindelse med dette oppdraget ønsker Bodø kommune at følgende kriterier vektlegges:
Kriterier – j.fr. ønske fra Bodø
kommune

Funn i denne handelsanalysen

Handelsanalysen skal utrede på
overordnet nivå eksisterende og
framtidig omsetning i og utenfor
sentrum bydel

En analyse av handel er gitt i denne rapportens
kapittel 3. Det er ikke mulig å prognostisere
omsetning i varehandel ut over å vise til
befolkningsvekst, sysselsettingsutvikling og utvikling
i kjøpekraft.
Det er i denne rapporten pekt på viktige trender
innen bilbransjen og byggevarebransjen. Slike
trender kan legges til grunn for å angi en framtidig
omsetning.

Handelsanalysen skal videre utrede om
det vil bli en eventuell reduksjon av
omsetning av plasskrevende varetyper i
eksisterende sentrum opp mot en mulig
utvidelse av Avlastingssenteret målt
med tapt omsetningsvekst

I sentrum av Bodø er det kun noen bedrifter innen
møbel- og utstyrsomsetning som er relevante i
forhold til plasskrevende varegrupper. Øvrige
bedrifter innen omsetning av plasskrevende
varegrupper er allerede lokalisert i
Avlastingssenteret, langs Olav 5 gt., på Rønvikleira
eller andre steder i Bodø.

Handelsanalysen skal beskrive
En utvidelse av Avlastingssenteret kan få en
konsekvenser av en utvidelse av
konkurransesituasjon med noen få interiør- og
Avlastingssenteret opp mot handel med møbelhandlere i sentrum.
plasskrevende varer i Sentrum bykjerne
av Bodø
Handelsanalysen skal videre beskrive
forholdet av utvidelse av
Avlastingssenteret opp mot sentrum
bykjerne.

Som foran

Analysen skal gi en anbefaling på
maksimalt tillatt utbygd bruksareal
handel per sone innenfor et utvidet
Avlastingssenter.

En slik anbefaling er gitt i analysens kapittel 3.7.2.

Tabell 26. Analysefunn sett i forhold til kriterier gitt av Bodø kommune.
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Oppsummering og konklusjon
Oppsummering
Bodø er inne i en sterk omstillingsperiode der følgende prosesser i stor grad vil utforme byens framtid:
❖ Bypakke Bodø
❖ Nord Universitet
❖ Ny by – Ny flyplass
Befolkningsmessig vil byen vokse til ca 60.000 innbyggere i år 2030. Den sterkeste
befolkningsveksten vil komme i aldersgruppene over 67 år. På grunn av boligutviklingen i Bodø i de
senere årene, må det forventes en økt befolkningsvekst i sentrum og sentrumsnære bydeler – spesielt
i aldersgruppen 67+.
Handel er den viktigste sysselsettingsenheten i privat sektor i Bodø med ca 3.500 sysselsatte.
Sysselsettingen innen handel er i nedgang. Vareomsetning pr capita i Bodø ligger klart over
landsgjennomsnittet, og har økt med ca 26% i perioden 2008 – 2016.
Denne analyse av plasskrevende varegrupper viser at det spesielt er;
❖ Bilbransjen
❖ Byggevarebransjen
❖ Fritidsbåtbransjen
som er i sterk vekst. Disse bransjene viser en omsetningsvekst på opp mot 100% i perioden 20082016.
Målt i omsetning er det bilbransjen som utmerker seg med en omsetning på mer enn 2,5 MRD kr i
2016. Det er her bemerkelsesverdig at omsetningen av kjøretøy går opp mens omsetningen innen
drivstoff går ned. Dette har sammenheng med omstillingen til elektrisk drift av kjøretøy. Bilbransjen er
meget sterkt representert i Avlastingssenteret men fraværende i sentrum.
Byggevarer er også en meget viktig bransje innen plasskrevende varegrupper i Bodø. Denne
varegruppen er alt vesentlig lokalisert utenfor sentrum og Avlastingssenteret.
Salg av fritidsbåter og utstyr til fritidsbåter er i sterk vekst i Bodø. Forretningene i sentrum kommer ikke
inn under plasskrevende virksomhet.
Analysen viser også at det er en konkurransesituasjon mellom sentrum og Avlastingssenteret når det
gjelder handel med plasskrevende varegrupper innen møbelbransjen. I perioden 2008 til 2016 hadde
møbelbransjen i sentrum en sterkere vekst enn møbelbransjen i Avlastingssenteret.
Innen Avlastingssenteret kan det med en framskriving av utviklingen de siste 8 år, angis at
arealbehovet for handel med plasskrevende varegrupper vil øke fra ca 47.000 m 2 i 2016 til ca
134.000m2 i år 2030.

Konklusjon
Handel med plasskrevende varegrupper i Bodø dekker et stort handelsomland og er i sterk vekst i
Bodø med en tilnærmet dobling i omsetning i løpet av de siste 8 år. Bransjen er en viktig vekstfaktor i
Bodøsamfunnet.
Det er i første rekke bilbransjen som er en sterk faktor innen Avlastingsområdet og som er inne i en
betydelig omstilling i forhold til «det grønne skiftet». Dette innebærer at det må utvikles salgs- og
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serviceapparat som kan ivareta framtidige krav til en miljøvennlig bilbransje, og at det avsettes areal
som gjør denne omstillingen mulig. En omstilling av bilbransjen vil ha minimal effekt på sentrum og
sentrumskjernen i Bodø.
Byggevarebransjen er også i sterk vekst. Denne bransjen er i all hovedsak lokalisert utenfor sentrum
og Avlastingssenteret, og det forventes at en videre vekst innen denne bransjen vil komme utenfor
disse områdene.
Fritidsbåtbransjen i Bodø er i sterk vekst. De gjenværende bedriftene i Bodø kan ikke regnes som
plasskrevende.
Møbelbransjen i Bodø er sterkt representert både i sentrum og i Avlastingssenteret. Her er det en
reell konkurransesituasjon mellom sentrum og Avlastingssenteret.
Det ligger et potensiale innen plasskrevende virksomheter som datasenter og distribusjonstjenester
innen økt e-handel. Dette bør utredes videre.
Innen Avlastingssenteret kan det med en framskriving av utviklingen de siste 8 år, angis at
arealbehovet for handel med plasskrevende varegrupper vil øke fra ca 47.000 m2 i 2016 til ca
134.000m2 i år 2030.
I Avlastingssenteret vil det sannsynligvis ikke være tilgangen på areal i seg selv som begrenser
utviklingen. Begrensningene vil sannsynligvis komme som følge av bestemmelsene i
kjøpesenterforskriften, politiske føringer eller i markedsmessige utviklingstrender.
Vi vil konkludere med at en videre utvikling av arealene i Avlastingssenteret bør prioritere
plasskrevende virksomhet innen bilbransjen.
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NACE-navn
NACE

45
45112
45192
452
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47
473
4752
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47524
47529
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Hele landet. Vareomsetning i kroner.
NACE-navn
NACE

204 925 523 804
93 092 292 152
4 949 884 811
36 323 769 254
7 937 773 742
2 602 080 897
448 995 965 511
49 236 414 751
34 327 065 513
25 725 719 064
819 352 166
3 183 192 228
14 768 668 918
25 248 550 821
3 249 462 223
6 654 903 118

2014

160 868 179 598
67 939 041 994
4 502 236 928
30 063 206 263
7 867 308 774
2 641 228 434
376 167 466 092
46 701 486 437
26 562 782 247
18 837 661 066
792 908 041
2 516 398 466
13 945 928 587
21 177 369 269
4 055 200 273
5 783 812 201

2008

224 772 687 863
102 688 551 323
5 494 854 322
38 813 280 950
8 314 439 008
3 105 876 179
461 698 685 828
47 499 737 489
33 699 729 913
24 720 616 006
861 266 525
3 610 950 606
15 277 683 634
26 950 119 167
3 582 903 203
6 584 655 690

2015

153 718 330 756
66 658 888 770
4 098 770 650
28 553 863 586
8 205 561 755
2 597 708 153
382 362 153 309
43 142 908 734
25 624 592 543
17 883 954 321
710 726 226
2 318 910 509
13 893 795 754
20 887 356 101
3 743 136 628
5 897 099 949

2009

247 695 673 539
111 629 474 325
6 408 741 361
43 770 816 581
8 532 112 206
3 297 623 020
475 457 359 839
45 413 182 471
35 085 356 720
25 868 118 469
904 924 120
3 870 174 151
15 797 362 704
27 843 338 323
3 551 903 018
6 690 130 727

2016

175 880 943 629
76 672 351 361
4 274 914 688
31 346 823 033
9 042 404 194
2 405 766 500
394 649 273 730
45 219 861 603
27 129 091 764
19 507 152 917
662 093 843
2 584 837 355
14 324 632 701
22 005 633 486
3 340 427 242
5 980 220 450

2010

86 827 493 941
43 690 432 331
1 906 504 433
13 707 610 318
664 803 432
656 394 586
99 289 893 747
-1 288 303 966
8 522 574 473
7 030 457 403
112 016 079
1 353 775 685
1 851 434 117
6 665 969 054
-503 297 255
906 318 526

Endring kr

190 513 046 156
81 459 797 547
4 642 806 583
33 889 960 952
9 506 506 105
2 360 090 475
409 063 137 594
48 749 386 237
28 643 691 339
20 600 078 798
961 037 799
2 665 236 233
14 257 801 299
23 250 609 030
3 297 609 902
6 214 522 104

2011

Endring %
54,0
64,3
42,3
45,6
8,5
24,9
26,4
-2,8
32,1
37,3
14,1
53,8
13,3
31,5
-12,4
15,7

194 006 490 373
83 318 182 847
5 097 974 138
34 901 903 479
10 037 355 086
2 464 513 278
423 426 589 205
49 889 920 119
30 192 932 502
21 863 684 477
774 988 980
2 908 085 584
14 025 921 430
24 602 564 573
3 018 688 186
6 338 840 471

2012
198 991 930 976
88 438 800 817
4 895 006 490
36 050 844 344
10 312 913 241
2 526 655 465
432 347 648 885
49 441 185 172
30 476 596 699
22 098 305 634
802 770 305
2 960 204 613
14 423 542 586
24 746 465 564
2 995 968 741
6 608 274 500

2013

Vedlegg.

Vareomsetning i NACE-gruppe 45 og 47 med spesiell vekt på
plasskrevende varer. Landet.
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Nordland fylke. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn

45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47524
47529
4754
4759
47642
47761

Nordland fylke. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn

5 992 784 071
2 740 823 408
437 523 842
2 098 871 597
217 839 620
48 079 050
20 937 710 883
2 796 512 906
1 926 341 683
1 564 531 605
124 562 679
70 940 124
653 754 762
837 221 406
210 243 421
246 393 668

2014

4 713 286 975
2 304 039 299
350 158 766
1 573 441 013
197 399 871
73 007 591
17 909 658 502
2 467 940 733
1 409 380 962
1 051 136 077
79 725 642
75 078 922
529 907 582
791 429 339
147 177 511
207 412 462

2008

6 690 934 217
3 350 235 897
495 785 745
2 094 377 537
256 070 291
69 015 677
21 485 863 645
2 724 961 995
2 105 790 348
1 750 410 698
145 379 940
55 101 579
693 666 843
883 593 900
216 479 001
245 451 651

2015

4 777 315 163
2 305 231 895
365 627 428
1 554 383 033
202 818 769
70 642 711
18 278 627 851
2 404 324 221
1 265 698 790
949 974 799
56 886 267
64 696 107
546 703 218
774 531 237
168 977 541
218 789 338

2009

7 250 956 753
3 612 284 417
516 691 435
2 308 192 537
259 477 072
69 385 185
22 378 480 006
2 680 634 746
2 275 104 321
1 890 816 934
156 666 024
71 340 392
711 946 242
889 805 801
219 059 039
241 022 574

2016

5 171 349 907
2 526 197 756
404 557 119
1 617 082 146
269 248 250
57 860 489
18 583 952 813
2 461 507 345
1 330 707 847
1 040 219 863
40 894 947
65 019 182
534 031 055
784 374 678
168 590 775
219 126 352

2010

2 537 669 778
1 308 245 118
166 532 669
734 751 524
62 077 201
-3 622 406
4 468 821 504
212 694 013
865 723 359
839 680 857
76 940 382
-3 738 530
182 038 660
98 376 462
71 881 528
33 610 112

Endring kr

5 613 580 432
2 767 216 245
447 245 523
1 721 354 368
300 103 426
59 389 713
19 355 321 683
2 684 596 815
1 586 706 453
1 210 053 579
134 534 334
67 068 710
534 248 312
787 794 737
208 342 396
229 498 432

2011

Endring %
53,8
56,8
47,6
46,7
31,4
-5,0
25,0
8,6
61,4
79,9
96,5
-5,0
34,4
12,4
48,8
16,2

5 886 671 706
2 786 793 869
441 779 391
1 855 936 150
309 485 961
50 804 559
19 993 109 791
2 753 474 033
1 667 398 563
1 286 934 523
145 063 411
78 020 910
519 903 404
839 966 548
193 103 131
236 340 480

2012
6 097 959 138
2 870 429 940
426 436 764
1 919 319 004
308 822 809
50 393 752
20 224 341 451
2 721 041 773
1 749 140 734
1 386 574 230
145 134 045
62 084 558
666 803 514
805 914 171
204 593 867
233 688 864

2013

Vareomsetning i NACE-gruppe 45 og 47 med spesiell vekt på
plasskrevende varer. Nordland.
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Bodø kommune. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn

45
45112
45192
452
4532
454
47
473
4752
47521
47529
4754
4759
47642
47761

Bodø kommune. Vareomsetning i kroner.
NACE
NACE-navn

2 069 044 699
875 944 318
107 214 627
652 307 081
44 499 274
:
4 884 079 347
437 179 972
370 281 630
346 766 610
:
189 136 522
261 936 260
132 371 064
65 652 653

2014

1 522 173 349
734 753 599
84 573 415
429 315 359
42 576 362
:
3 980 202 924
425 333 162
239 815 242
212 592 452
:
173 720 088
252 027 716
72 949 658
62 204 372

2008

2 319 976 949
1 085 987 631
120 702 697
671 012 783
53 002 160
:
5 094 718 564
425 992 831
406 958 586
372 893 642
:
204 873 637
296 646 175
137 029 910
65 553 976

2015

1 609 538 938
741 576 205
80 585 627
439 899 533
51 398 624
:
3 960 748 535
380 065 036
162 240 875
139 092 473
:
199 015 404
227 670 288
71 104 712
62 227 613

2009

2 538 699 044
1 168 999 590
135 474 296
741 101 787
51 231 267
:
5 335 056 141
417 182 042
474 235 475
434 960 410
:
210 164 314
299 389 030
136 850 399
63 072 497

2016

1 818 742 525
798 828 461
99 460 187
520 594 246
115 231 636
:
4 092 069 919
395 361 740
167 037 628
145 942 540
:
192 756 656
241 779 139
84 518 372
61 206 909

2010

4 695 000 181
442 208 199
293 631 028
273 172 772
:
185 065 510
261 962 171
114 373 979
67 282 641

4 568 970 237
437 991 118
278 725 596
256 764 879
:
179 481 164
270 935 943
96 953 772
64 957 780

66,8
59,1
60,2
72,6
20,3
34,0
-1,9
97,8
104,6
21,0
18,8
87,6
1,4

1 354 853 217
-8 151 120
234 420 233
222 367 958
36 444 226
47 361 314
63 900 741
868 125

Endring %

2 111 074 790
920 446 910
94 483 324
571 356 390
78 924 125

2013

2 043 269 389
810 826 763
109 500 343
603 142 957
99 736 031

2012

1 016 525 695
434 245 991
50 900 881
311 786 428
8 654 905

Endring kr

1 931 639 665
840 596 571
124 258 046
548 914 777
108 645 531
:
4 359 961 581
449 293 871
284 104 133
262 637 941
:
168 646 086
247 618 725
122 192 325
64 731 274

2011

Vareomsetning i NACE-gruppe 45 og 47 med spesiell vekt på
plasskrevende varer. Bodø.
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1 Introduksjon

SAMMENDRAG
Rapporten omhandler de trafikale konsekvensene knyttet til etableringen av økt areal for handel, kontor, industri,
tjenesteyting og bolig for områdene Plassmyra og Stormyra i Bodø. Beregningsåret er satt til 2022 og det fremtidige
veinettet i Bypakke Bodø mellom Hunstadmoen og Thallekrysset er lagt inn i beregningene. Trafikken er fremskrevet i
henhold til vekst beskrevet i NTP for Nordland fylke.
Trafikkanalysen viser avviklingsproblemer for krysset der Olav V gate krysser Gamle Riksvei og nærliggende kryss. Den
dårlige avviklingen finner sted mellom klokken 15:30 og 16:30. God trafikkflyt er likevel å finne for de aller fleste kryss
og totalt sett for veistrekningen innenfor modellområdet.
Det må tas hensyn til trafikksikkerhet, tilgjengelighet for gående og syklende og eventuell miljøpåvirkning i prosjektet.
Lokale virkninger av økte trafikkvolumer må overvåkes og vurderes nøye og tiltak må iverksettes der videre
planlegging viser at det er nødvendig. Det tenkes her både på støydempende/-reduserende tiltak,
luftforbedringstiltak samt tiltak for god og sikker fremkommelighet for myke trafikanter.
Denne rapporten inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort for Statens vegvesen.
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1 Introduksjon

Plasskrevende handel er i vekst i Bodø og fører til et økt behov for areal. Veksten danner grunnlag for
å utvide handelsområdet Plassmyra og Stormyra. Området er lokalisert i utkanten av Bodø sentrum
og er tenkt utviklet med ulike typer av varehandel. Beliggenheten gjør at området egner seg godt for
plasskrevende varegrupper. Både beliggenheten og varegruppene gjør at trafikkmengden til området
vil være en sterk faktor som må hensynstas ved videre utvikling av området.
Bypakke Bodø er utarbeidet for å fremme et mer fremtidsrettet samferdselssystem for både
kjørende, kollektivtrafikken og myke trafikanter (Bodø kommune, 2017). Bypakken endrer mye av
kjøremønsteret langs Rv. 80 over Stormyra. Ny riksveg 80 med tunnel fører til at det blir en ny
innfartsvei inn mot Plassmyra og Stormyra, der handelområdet ligger. Noe av veinettet rundt dette
området vil derfor endres, og innebærer blant annet nye kryss. Det planlegges ikke utvidelse av areal
til kjøpesenter.
Rapporten omhandler de trafikale konsekvensene knyttet til etableringen av økt areal for handel,
kontor, industri, tjenesteyting og bolig for områdene Plassmyra og Stormyra i Bodø.

1.2

Geografisk plassering
1.2.1 Lokalisering
Handelsområdet er plassert på Plassmyra og Stormyra, som er lokalisert i den sørøstre delen av
bydelen «Østbyen» i Bodø. Området består av kjøpesenter, forretninger og industri. Området er
allerede et område for industri og handel, både i form av detaljhandel, plasskrevende varehandel og
kjøpesenter.

Figur 1: Handelsområdet Plassmyra og Stormyra (Bodø kommune, 2017)

Eksisterende kjøpesenterområde er symbolisert med blå farge (figur 1). Rødt symboliserer områdene
hvor det er planlagt ny handel, kontor, industri og boliger.
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Dagens trafikksituasjon er i all hovedsak avklart gjennom trafikktellinger. Dette har vært helt
nødvendig for å sikre en trafikkmodell med god korrelasjon til den faktiske situasjonen. Oversikt pr.
time (15-16 og 16-17) er å finne i vedlegg 7.1 til 7.4. I figur 2 vises tilgjengelige tall for årsdøgntrafikk
(ÅDT) fra Nasjonal vegdatabank (Statens vegvesen, 2017).
Det primære formålet med denne rapporten er å beskrive fremtidig trafikksituasjon etter utbygging
av Handelsområdet Plassmyra og Stormyra (utvikling frem til beregningsår 2022) i kombinasjon med
et nytt vegsystem i området. De store endringene i veisystemet i området gjør at dagens situasjon
hva angår kvalitet på trafikkavvikling ikke er vurdert i rapporten.

Figur 2: ÅDT på Rv. 80 og sideveinett (Statens vegvesen, 2017)

2.1.1 Trafikkregistreringer
Trafikktellingene ble gjennomført av mannskaper fra Bodø kommune i uke 36 og 37, 2017.
Telleaksjonen omfattet mange sentrale kryss i sentrumsområdet i Bodø, figur under viser
tellepunktene.
Omfattende anleggsarbeider med medførende omlegging av veier gjorde at det ble vurdert som lite
hensiktsmessig å telle i noen av kryssene i nærheten av Stormyra / Plassmyra. Trafikkavviklingen ville
ikke har vært representativ. I stedet ble resultatet fra de øvrige tellingene benyttet til å stipulere
avviklingen i disse kryssene i en «uforstyrret» situasjon.
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Figur 3: Oversiktskart som viser plan for trafikktellinger (kilde: Google maps)

2.1.2 Trafikkulykker
Registrert politirapporterte personskadeulykker (PPU) i veistrukturen rundt planområdet de siste 10
årene (år 1997- år 2017) er vist i figur 4. Tallene er hentet fra Norsk Vegdatabank (NVDB). Registrerte
ulykker er for det meste innenfor kategorien «lettere skadd», med noen ulykker innenfor kategorien
«alvorlig skadd» på Rv. 80. Ingen ulykker er rapportert som drept i nærmeste omkrets ved eller
innenfor Plassmyra og Stormyra.
De fleste ulykkene har oppstått i kryss som nå endres i forbindelse med Bypakke Bodø.
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Figur 4: Politirapporterte personskadeulykker (PPU) i planområdet (Statens vegvesen, 2017)

2.2

Trafikkmodelloppsett
Trafikkmodellen er utarbeidet på mikronivå, med trafikksimuleringsverktøyet Aimsun versjon 8.1.
Med en trafikkmodell på mikronivå oppnås det høyeste detaljeringsnivået. Hvert enkelt kjøretøy
simuleres individuelt, slik at posisjon og hastighet oppdateres kontinuerlig. Interaksjonen mellom
kjøretøyene simuleres også, slik at kjøreadferden blir så lik som mulig det man finner i den virkelige
verden. Med individuell simulering av kjøretøyene er det også langt enklere å kontrollere at modellen
gir realistiske resultater. Dette kan eksempelvis gjøres ved å følge kjøreadferd for enkelte kjøretøy i
kritiske områder av modellen, som i kryss og rundkjøringer.
En makroskopisk tilnærming er også brukt for å få på plass de generelle trafikkstrømmene i
veisystemet. Makroskopisk modellering fungerer som en av de innledende stegene før mikroskopisk
modellering gir de endelige resultatene.
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2.2.1 Modellområde
Dagens veinett er modellert opp i Aimsun og vist i Figur 5. Området omfatter Plassmyra og Stormyra
som ligger nær Bodø sentrum.

Figur 5. Dagens vegnett Plassmyra og Stormyra, Bodø. (utklipp fra Aimsun)

2.2.2 Veinett
Eksisterende veinett er tegnet i Aimsun ved hjelp av ortofoto. Simuleringsnettverket vil derfor være
en god kopi av dagens veinett, med matchende kryss, rundkjøringer, felt, osv.
2.2.3 Koding av kryss
Signalanlegg
Innenfor aktuelt modellområde for dagens situasjon ligger det to signalregulerte kryss på Rv. 80. Ett
ligger der Rv. 80 krysser Olav V gate/Børsingveien, det andre ligger der Rv. 80 krysser
Sandhorngata/Thalleveien. Vi har ikke fått oversikt over faseplaner og tidssetting for kryssene.
Kryssene er derfor kodet slik vi har funnet det mest fornuftig, med prioritet av trafikkstrømmen på
rv. 80.
Kjøretøytyper
I trafikkmodellen er det definert to ulike kjøretøytyper: lette og tunge. Andelen tunge kjøretøy er satt
til 7 % for hele modellen. Dette er bestemt med grunnlag fra NVDB for rv. 80.
Kollektivruter
Kollektivruter er ikke definert i modellen. Busser er likevel inkludert i trafikkanalysen da de er vurdert
som tunge kjøretøy.
Kryss uten tellinger
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Trafikken i kryss nr. 8 og 9 er ikke telt grunnet veiarbeid. Vi har derfor vært nødt til å gjøre noen
antakelser for disse kryssene, hva angår svingebevegelser. Trafikkmengden og fordelingen i kryss nr.
8 og 9 er basert på de mest nærliggende kryssene: nr. 7, 10 og 21. I tillegg har vi sett på ÅDTfordelinger der data for dette har vært tilgjengelig. Den endelig fordelingen er vist i vedleggskapittel
7.1 til 7.4.
Gul boks
Alle kryss og rundkjøringer er satt opp med funksjonen - «gul boks» (yellow box). Denne funksjonen
brukes for å forhindre overbelastning som følge av at kjøretøy blokkerer hverandre. Ved å bruke «gul
boks», vil ikke biler kjøre inn i kryss om det ikke finnes nok plass til å kjøre ut av det.
Et eksempel på definert «gul boks» for kryss i Aimsun er vist i figur 6.

Figur 6: Kodet kryss med "gul boks" opsjon som liger på Rv. 80 (utklipp fra Aimsun)

2.2.4 Sonestruktur og trafikkmatriser
For å opprette trafikkstrømmen i nettverket er regionaltransport modell (RTM) Nord benyttet. RTM
er kjørt for år 2022 med dagens veinettverk. Etter å ha kjørt RTM, ble det tatt ut såkalte
«subnetwork» som dekker studieområdet.
RTM baserer seg på en sonestruktur som tilsvarer grunnkretsene i Norge. Studieområdet, som ble
tatt ut av RTM, består av totalt seks grunnkretser. Disse er vist i figur 7.
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Figur 7: Grunnkretser som er inkludert i modellen, sort tynn strek grunnkretsgrense. (Kartgrunnlag: Geodata)

Grunnkretsene vist ovenfor representerer interne trafikksoner. I tillegg til disse er også eksterne
soner inkludert for trafikken til og fra studieområdet. Det er totalt 20 eksterne soner i modellen. RTM
nettverket sammen med de interne og eksterne sonene er vist i figur 8.

Figur 8: RTM modellen av Stormyra og Plassmyra, sorte tall interne soner. (Kartgrunnlag: Geodata)
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2.2.5 Soneinndeling i Aimsun
Som vist i figur 7 dekker de fleste av de interne sonene fra RTM svært store områder. Sonene som
dekker Stormyra og Plassmyra (18040306, 18040310, 18040311 og 18040312) er derfor videre
inndelt i mindre soner. Inndelingen er basert på det som kommer til å bli utviklet i dette området.
Dette er vist i figur 9.
Soneinndelingen (%) er basert på bebyggelsen i hver enkelt sone. En del av sone 18040310 er ikke
innenfor Plassmyra og Stormyra området. Denne sonen er derfor først delt i to, før delen som er
dekket av analyseområdet er fordelt videre i mindre soner. Soneinndelingen er vist i tabell 1.

Figur 9: Mindre oppdelte soner (vist med farger) innenfor studieområdet
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Tabell 1: Soneinndeling inne studioområdet

Soner
(grunnkrets)
i RTM
18040306
18040310

18040311

18040312

Mindre soner Fordeling
i Aimsun
(%)
13.3
13.4
16.9
16.10
16.11
13.1
13.2
13.5
17.1
17.2
17.3
17.4

20
80
75
25
5
15
60
25
75
10
10
5

Å dele inn grunnkretsene fra RTM i mindre soner gir langt bedre kontroll over modellen. Trafikken i
nettverket vil spres på en mer realistisk måte, som igjen gir mer korrekte veivalg og belastninger av
enkeltkryssene. I prosjekter som dette er det også viktig å kunne fordele trafikken korresponderende
med utbyggingen som er planlagt. Dette bidrar også til å sikre mer realistiske resultater.
Matriser i 15 min intervall
For å sikre at det tas høyde for variasjon i trafikk pr time, er matrisene som benyttes delt inn i 15
minutters intervall. Den prosentmessige forskjellen pr. 15 min er bestemt av gjennomsnittlig
variasjon av kryss nr. 4, 7 og 18. Fordelingen som er benyttet følger av tabell 2.

Tabell 2: Variasjon i trafikkmengde, pr. 15 min

Tidsintervall
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
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Andel av
totaltrafikk [%]
12
11
14
13
18
13
10
9
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2.2.6 Kalibrering av modellen
Trafikkmatrisene fra RTM viser hvor mange reiser som er gjennomført mellom sonene innenfor
studieområdet og til de relevante eksterne sonene. Vanligvis er ikke RTM kodet for et detaljnivå
høyere enn for denne generelle trafikkstrømmen mellom grunnkretsene. For å oppnå en mer presis
fordeling av trafikken innad i sonene må matrisene overføres og videre justeres i Aimsun. Gjennom
trafikksimulering på mikronivå i Aimsun bestemmes intern fordeling i sonene og belastning for hver
enkelt vegstrekning og kryss. Den interne fordelingen er, sammen med matrisene fra RTM, bestemt
av trafikktellinger for dagens situasjon.
Selve kalibreringen foregår som en iterasjonsprosess og har som hovedformål å skape trafikkmatriser
som gir en trafikksituasjon så nær den observerte som mulig.
Vanligvis er det brukt trafikktellinger, kølengder og reisetid i denne prosessen. Vi har benyttet
trafikktellingene som ble gjennomfør for de aktuelle kryssene i uke 35 og 36.
Teknisk fremgangsmåte for kalibrering:
•

«Real Data Set» ble opprettet i Aimsun basert på trafikktellingene. Denne filen inneholder
total trafikk for hver svingebevegelse for to timer i ettermiddagsrush - 15:00 – 17:00. «Real
Data Set» danner basisen for kalibrering av modellen mot tellinger.

•

Trafikkmatrisene fra RTM ble justert i Aimsun ved å bruke «Static Macro Adjustment»

•

En .apa fil (path file/ fil for rutevalg) ble laget ved å kjøre «Macro Assignment», som videre er
brukt i «Mikro Assignment» / mikrosimuleringen.

2.2.7 Validering av modellen
Aimsun-modellen er validert mot resultater fra trafikktellingene. De ulike forkortningene og
begrepene er forsøkt forklart nærmere på de neste sidene.
I hovedsak har vi sett nærmere på følgende:
•

GEH-statistikk

•

Korrelasjonsanalyse (Determinantkoeffisient - R2)

Det finnes ulike anbefalinger når det gjelder akseptable verdier for GEH og R2. Tabell 3 viser
anbefalinger foreslått av TSS, utvikler av Aimsun programvaren. Validering av modellen for Plassmyra
og Stormyra er basert på disse anbefalingene.
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Tabell 3: Kriterier for modellens validering

GEH-statistikk

GEH-statistikk er sjekket for alle svingebevegelser i alle kryss hvor trafikktellinger er gjennomført. Det
er testet både for makroskopiske- og mikroskopiske beregninger i Aimsun, med to timers matriser fra
15:00 til 17:00.
Resultatene er presentert i tabellen under.
Tabell 4: Validering av trafikkmodell, GEH-statistikk
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Oppsummering - GEH-statistikk
For dagens situasjon viser beregningene at minst 76% av svingebevegelsene har GEH-verdi mindre
enn 5. 97% av svingebevegelsene har GEH-verdi mindre enn 10. Etter kalibrering, både for
makroskopisk og mikroskopisk modelloppsett, viser korrelasjonsanalysen resultater med svært godt
samsvar med trafikktellingene.
2.2.8 Korrelasjonsanalyse (determinantkoeffisient – R2)
I tillegg til GEH-statistikken brukes determinantkoeffisienten R2 som kan ha verdi mellom 0 og 1. Når
R2 nærmer seg 1 betyr det godt samsvar mellom beregnet og observert trafikk. I praksis kan det
aksepteres verdier for determinantkoeffisienten R2 som er over 0,75. Her har vi benyttet
anbefalingene som er vist i tabell 4.

Resultater
Korrelasjonsanalysen er utført for aggregert totaltrafikk for alle svingebevegelser i modellen.
Resultater for dagnes situasjon, som er vist for to timer (kl. 15:00-17:00), er beregnet for både
makroskopisk og mikroskopisk modelloppsett. Resultatene er vist under.
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Figur 10: Korrelasjonsanalyse for makroskopisk modell (kl. 15:00-17:00)
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Figur 11: Korrelasjonsanalyse for mikroskopisk modell (kl. 15:00-17:00)

Oppsummering - Korrelasjonsanalyse
For dagens situasjon viser resultatene at determinantkoeffisient R2 ikke er mindre enn 95 %. Etter
kalibrering, både for makroskopisk og mikroskopisk modelloppsett, viser korrelasjonsanalysen at
resultatene samsvarer svært godt med trafikktellingene.
2.2.9 Oppsummering av modellvalidering
Resultater fra GEH statistikken og korrelasjonsanalyse viser at Aimsun-modellen gir tilfredsstillende
samsvar med trafikktellingene. Den validerte Aimsun-modellen kan benyttes videre til beregninger av
trafikkavvikling i studieområdet.
2.2.10 Oppsummering av fremgangsmåte for trafikkmodelloppsett i Aimsun
1. Kjøring av RTM
2. Uttak av matriser for analyseområdet
3. Splitting av soner til bruk i Aimsun-modellen (for en mer presis analyse)
4. Kalibrering av matriser og nettverk mot tellinger (to timers matriser, 15:00-17:00)
5. Opprettelse av Aimsun-matriser med validert biltrafikk
6. Matrisesplitt for lette og tunge kjøretøy (93%/7%)
7. Fordelingen av to timers matriser (15:00-17:00) i 15-minuer intervaller
8. Oppdatert rutevalg og makrogrunnlag
9. Mikrosimulering (kl. 15-17)
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3

Fremtidig situasjon

3.1

Handelsområdet Plassmyra og Stormyra
Den planlagte arealutvidelsen av Handelsområdet Plassmyra og Stormyra er fordelt på soner og vist i
tabell 5. Tabellen viser også annen utvidelse innenfor aktuelle soner i modellen. Dette er sammen
med eksisterende trafikk/arealbruk grunnlaget for beregning av turproduksjon til området.
Tabell 5: Ny bebyggelse, alle aktuelle soner

Ny bebyggelse [m2]
Sone

Formål

Kjøpesenter

Plasskrevende
handel

Detaljhandel

Bolig

Annet

Sum

13,1

Offentlig
tjenesteyting

-

-

-

-

-

0

13,2

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

8 287

1 837

-

-

10 124

13,3

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

363

-

3 000

872

4 235

13,4

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

3 586

1 230

6 000

4 000

14 816

13,5

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

4 002

1 500

-

10 611

16 113

16,9

Bebyggelse og anlegg

-

-

-

-

-

0

16,10

Kjøpesenter

-

-

-

-

0

16,11

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

2 780

1 656

-

1 627

6 063

17,1

Kjøpesenter

-

-

-

-

0

0

17,2

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

3 266

1 500

-

1 500

6 266

17,3

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

28 756

2 389

-

8 261

39 406

17,4

Kombinert
bebyggelse og anlegg

-

8 017

-483

-

7 427

8 927

-

53 023

9 629

9 000

34 298

111 984

Sum

130885-RIT-RAP-001

137 2017 / 00
15. september

Side 21 av 40

Handelsområdet Plassmyra og Stormyra
Trafikkanalyse - Rapport

3.2

multiconsult.no
3 Fremtidig situasjon

Nytt vegsystem
Som beskrevet i 1.1 Bakgrunn vil Bypakke Bodø sørge for at mye av det eksisterende vegnettet
oppgraderes rundt Plassmyra og Stormyra (figur 12).

Figur 12: Nytt vegnett Plassmyra/Stormyra (Bodø kommune, 2017)

For å lage en Aimsun-modell av det nye veinettet er det benyttet en pdf-utskrift av «Rv. 80
Thalleveien – Hunstadmoen», Bodø kommune – plan nr. 1263, utarbeidet i 2011. I tillegg er
videopresentasjonen til Statens vegvesen for samme veistrekning benyttet (Statens vegvesen, 2014).
Om denne informasjonen samsvarer med det anlegget som nå er under bygging må undersøkes
nærmere, dette var ikke brakt på det rene ved ferdigstilling av denne versjonen av trafikkanalysen.
Det opptegnede veinettverket for fremtidig situasjon slik det ser ut i Aimsun er vist i figur 13.
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Figur 13 - Fremtidig veinett i 2022. (Utklipp fra Aimsun)

Fotgjengere
Informasjon fra trafikktellingene viser at det i dag er en høy andel fotgjengere i flere kryss innenfor
modellområdet. Registreringene videreføres til fremtidig situasjon.
Fordeling av trafikk til nye Rv. 80
Trafikken som tidligere gikk til/fra Rv. 80 i sørøst av modellen er nå fordelt mellom eksisterende Rv.
80 og nye Rv. 80 som går videre som tunnel. Vi antar en fordeling på 70 % / 30 % mellom nye/gamle
Rv. 80.

3.3

Trafikkmengder
Det er to faktorer som bidrar til økte trafikkmengder i modelloppsettet. Det ene er ny bebyggelse
innenfor sonene beskrevet i tabell 5, det andre er framskrivning av trafikken i henhold til NTP.
3.3.1 Framskrivning av trafikk
Tall fra NTP viser en vekst i den generelle trafikken for Nordland på 3,8 % fra år 2017 til 2022. Denne
økningen er benyttet for all trafikk i modellen (TØI, 2014).
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3.3.2 Nyskapt trafikk fra ny bebyggelse
Beregninger av nygenerert trafikk er basert på ny bebyggelse beskrevet i tabell 5. Alle beregninger
for turproduksjonen tar utgangspunkt i Statens vegvesen sin håndbok V713 – «Trafikkberegninger». I
tabell 6 under vises faktorer for turproduksjon.
Det er gjort noen antakelser og tilpasninger, og disse følger i punktform under. All turproduksjon i
denne listen er oppgitt som turproduksjon pr. døgn. Endelig turproduksjon for kjøretøy pr. time er
vist i
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tabell 7.
•

Turproduksjon for boliger, boligstørrelse 75 kvm, gir turproduksjon på 3,5 pr. enhet

•

I sone 13.5, 17.2 og 17.3 er det antatt handel av typen bilforretning med en turproduksjon i
nederste siktet for handel: 15 turer pr. 100 m2. De resterende sonene i «Plasskrevende
handel» er antatt for industri, med turproduksjon på 3,5 turer pr. 100 m2

•

Turproduksjonen for fremtidig detaljhandel er satt til gjennomsnittet for denne kategorien
med 45 turer pr. 100 m2

•

«Annet» kategorien er en kombinasjon av 85% kontor med en turproduksjon på 8 turer pr.
100 m2, og 15 % med industri og en turproduksjon på 3,5 turer pr. 100 m2

•

Det er antatt at 10% av døgntrafikken kjøres mellom 15 og 16 og 10% mellom 16 og 17.
Håndboken foreslår noe høyere prosentsatser enn dette, men disse gjelder for timen med
mest trafikk i døgnet. Da beregningene i denne rapporten gjelder for 2 timer vil det være noe
mindre trafikk enn for 2* makstime fra håndboken. 10% stemmer også godt overens hvis
man sammenligner tellingene som nylig ble utført, med ÅDT-registreringer for Rv. 80 forbi
området.

Tabell 6: Turproduksjonsfaktorer pr.døgn (Statens vegvesen, 2014)
TURPRODUKSJON (kjt/d)
Virksomhet

Enhet

Snitt

Variasjons-område

Bolig

pr. bolig

3,5

2,5 – 5,0

Industri

pr. ansatt

2,5

1,5 – 5,0

pr. 100 m2

3,5

2,0 – 6,0

pr. ansatt

25,0

10 - 45

pr. 100 m2

45,0

15 - 105

pr. ansatt

2,5

2,0 – 4,0

pr. 100 m2

8,0

6,0 - 12

Handel

Kontor

130885-RIT-RAP-001

141 2017 / 00
15. september

Side 25 av 40

Handelsområdet Plassmyra og Stormyra
Trafikkanalyse - Rapport

multiconsult.no
3 Fremtidig situasjon

Tabell 7: Fremtidig økning i turproduksjon [kjt./time]
Sone

Formål

Kjøpesenter

Plasskrevende
handel

Detaljhandel

Bolig

Annet

Sum

0

0

0

112

14

6

22

28

29

125

78

159

0

0

0

0

12

86

0

0

13,1

Offentlig
tjenesteyting

13,2

Kombinert
bebyggelse og anlegg

29

13,3

Kombinert
bebyggelse og anlegg

1

13,4

Kombinert
bebyggelse og anlegg

13

55

13,5

Kombinert
bebyggelse og anlegg

14

68

16,9

Bebyggelse og anlegg

16,10

Kjøpesenter

16,11

Kombinert
bebyggelse og anlegg

17,1

Kjøpesenter

17,2

Kombinert
bebyggelse og anlegg

49

68

11

127

17,3

Kombinert
bebyggelse og anlegg

431

108

61

599

17,4

Kombinert
bebyggelse og anlegg

120

-22

54

33

537

433

251

1426

Sum
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Resultater
Resultatene i denne rapporten gjelder for fremtidig situasjon. Vi fremstiller gjennomsnittshastigheter
som primær målestokk for trafikkavviklingen, samme med beskrivelse av situasjonen. Der det
oppstår avviklingsproblemer kommenteres dette spesifikt og figurer fremlegges.
Det er også produsert en video/animasjon. Animasjonen viser trafikksituasjonen klokken 16. Det er
rundt denne tiden avviklingen er verst. Animasjonen representerer et utsnitt fra én
simuleringsituasjon og er således ikke et nøyaktig gjennomsnitt for dette tidspunktet. Situasjonen
som fremstilles er likevel godt representativ for avvikling i modellen på dette tidspunktet.
Videoen er produsert i animasjonsverktøyet Autodesk 3ds Max 2017. Lokasjon og forflytning for alle
kjøretøy er importert direkte fra mikrosimuleringen i Aimsun. Animasjonen har ikke fokus på korrekt
visuell fremstilling av kjøretøyene, så noe «merkelig» adferd vil man kunne se. Dette påvirker ikke
resultatet og det er derfor ikke brukt tid på å justere avvikene i visuell fremstilling. Merk at alle
kjøretøy som står stille i start og slutt av veier, ikke står i kø. Dette er kjøretøy som enten har kjørt ut
av modellområdet eller skal inn på et senere tidspunkt.

4.1

Ettermiddag 15:00-17:00, fremtidig situasjon år 2022
Trafikkavviklingen for modellen som helhet er stort sett meget god. Det er kun inn fra vest i kryss 4
og 5 det oppstår avviklingsproblemer. Samt tidvis kødannelse inn fra nord i kryss 5. Det nye veinettet
viser seg såpass robust at den beregnede økning i trafikk som følge av ny utbygging, samt
framskrivning av trafikk, ikke er nok til å skape avviklingsproblemer andre steder. Alle andre kryss og
veistrekninger har altså god avvikling gjennom hele tidsrommet fra klokken 15 til 17.
Figur 14 viser gjennomsnittshastigheten for alle lenker mellom klokken 15 og 17. Som det
fremkommer av resultatet er det stort sett god flyt i hele modellen.
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Figur 14: Gjennomsnittshastighet kl. 15-17. (Utklipp fra Aimsun)

4.1.1 Olav V gate, kryss 4 (Hangåsveien) og 5 (Gamle Riksvei).
I østgående retning oppstår det kø inn mot rundkjøringen som danner krysset mellom Olav V gate
/rv. 80 og Gamle Riksvei. Køen starter rundt 15:30 og løser seg opp igjen omtrent 16:30. Når køen er
på sitt lengste, strekker den seg tilbake til kryss 4 med Hangåsveien og krysset med Børtindgata, og
gir avviklingsproblemer også her.
I kryss 4 vil det høye antallet fotgjengere også forsinke trafikken noe, men i all hovedsak er det
avviklingen i kryss 5 som skaper forsinkelsen på strekningen. Det er tidvis vanskelig for trafikken fra
Hangåsveien å komme seg ut på Olav V gate / rv. 80.
I krysset mellom Olav V gate / rv. 80 og Børtindgata oppstår også tidvis kødannelse i østgående
retning. Med dette er primært som følge av at venstresvingende må vente på motgående trafikk.
I krysset nord for kryss 5, mellom Gamle Riksvei og Gidsken Jakobsens vei, oppstår det også tidvis
avviklingsproblemer som følge av kødannelsen bakover fra kryss 5.
Viktig å merke seg er at selv om køen til tider strekker seg 500 meter vestover, er
gjennomsnittshastigheten aldri under 15 km/t. To utsnitt fra Aimsun viser køsituasjonen i figur 15 og
16.
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Figur 15: Kryss 4 og 5. Trafikkavvikling kl. 15:50. (Utklipp fra Aimsun)

Figur 16: Kryss 5, sett mot sentrum. Trafikkavvikling kl. 16. (Utklipp fra Aimsun)
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Vurdering av trafikksikkerhet
Skoler og barnehager er lokalisert i området rundt handelsområdet Plassmyra og Stormyra. Totalt tre
barnehager ligger i nærmeste omkrets nord-vest for Plassmyra og Stormyra, herunder Speiderhusets
barnehage (Sivert Nielsensgate 57), Labbetuss barnehage (Sivert Nielsensgate 58 og 70), og
Stadionparken barnehage (Tennisveien 8). Av skoler ligger Østbyen barneskole (Ole Reistadsvei 20)
og ungdomsskolen Alberthaugen skole (Gamle Riksvei 45) sør for handelsområdet Plassmyra og
Stormyra. I dette området ligger også en del barnehager, lokalisert både nord og sør for Rv. 80.
Boligområder er lokalisert nord, vest og sør-øst for handelsområdet. Dette er relativt konsentrerte
boligområder. Boligområdene grenser til Plassmyra og Stormyra, hvor husene ligger i gåavstand fra
området samt rv. 80.
Ved handelsområdet har Rv. 80 en ÅDT på 13750 og 15500 kjt/døgn. Rv. 80 har ÅDT 24015 kjt/døgn
ved innfarten til handelsområdet. Olav V gate (sør for City Nord) har ÅDT på 10030 kjt/døgn.

Figur 17: Plassering av omkringliggende skoler, barnehager og sentre (FINN kart, u.d.)

Økt trafikk som følge av utvidelse av Handelsområde kan føre til et behov for trafikksikkerhetstiltak,
da gater og veier som er brukt av gående og syklende kan bli mer utsatt. Ved krysset Olav V gate og
rv. 80 er fotgjengerovergangene hyppig brukt blant gående, og med de nye planene for
veiinfrastruktur vil disse overgangene gjøres om til underganger. Dette tiltaket er svært positivt, sett i
lys av trafikksikkerhet og trafikkflyt. Med hensyn til skoler og barnehager som ligger i nærheten bør
fremkommeligheten til disse tas i betrakting når trafikken i området øker. Det er viktig at det
tilrettelegges for myke trafikanter i form av spesifikk infrastruktur for disse.

4.3

Vurdering av tilgjengelighet for gående og syklende
Det legges til rette for gående og syklende. Fra Bodøelv skal det bygges sykkelvei med fortau frem til
Thallekrysset med et eget felt for gående og sykkelfelt i hver retning. En sti skal gå under rv. 80 og vil
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sammenkoble marka til sjøen. Sykkel- og gangfelt skal følge rv. 80 parallelt frem til sentrum, og
underganger gjør at myke trafikanter slipper å krysse veien. Totalt vil den nye gang- og sykkelvegen
være 5 km lang (Statens vegvesen, 2014).
Blant annet Gamle Riksveg, Plassmyrveien og Hålogalandsgata er veier som avgrenser området
Plassmyra/Stormyra. Gamle Riksveg er en vei med mindre trafikk enn rv. 80, men en økning i trafikk
fra Handelsområde kan bidra til at omkringliggende veier også blir mer trafikkert. Ringvirkninger fra
økt trafikk generert fra Handelsområdet bør analyseres med hensyn til gående og syklende, slik at
fremkommeligheten for myke trafikanter er ivaretatt og tilpasset økt trafikk. Plassmyrveien og
Hålogalandsgata er lokale veier med mindre trafikk og er veier som syklende/gående mest sannsynlig
bruker for å komme seg rundt i nærområdet og til handelsområdet.

Figur 18: Mindre trafikkerte veier som kan være aktuelle for gående og syklende

4.4

Vurdering av miljøpåvirkning av økt trafikk
Både boligfelt, skoler, barnehager og fritidssentre ligger i nærheten av handelsområdet Plassmyra og
Stormyra (figur 17). Økt trafikk kan ha negative konsekvenser for både støy og luftkvaliteten i
området. Ifølge Bodø kommunes arealdel 2014-2026 § 1.4.1 Støy – boliger er maks støynivå for
uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk for støykilder fra blant annet vei henholdsvis 55 Lden. I
følge § 1.4.2 Områder der det kreves dokumentasjon av vegtrafikkstøy, er støyømfintlig bebyggelse
definert som boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager (Bodø kommune, 2014). Ved
støyømfintlig bebyggelse langs sterkt trafikkerte veier kreves det støyfaglig rapport som dokumenter
at støykravene i § 1.4.1, jfr. Veileder T-1442 ( (Miljødirektoratet, 2014), er oppfylt. Videre påpekes
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det at det skal avklares i den enkelte plan- eller byggesak for hvilke veier dette gjelder, basert på
blant annet ÅDT.
Kartlegging av støy har til hensikt å identifisere områder som er belastet med støy samt redusere
skadelig eksponering. Støykartlegging i Bodø ble sist foretatt i 2012 av Statens vegvesen. Neste
støykartlegging er planlagt å være i 2017.
Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart etter Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging. Kartet viser beregnet støysone langs riks- og fylkesveg (Statens
vegvesen, 2012).

Figur 19. Støyvarselkart for Bodø kommune (Statens vegvesen, 2012)
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Figur 20. Støykart i henhold til Forurensningsforskriften, Bodø kommune (Statens vegvesen, 2012)

Statens vegvesen har kartlagt veier med ÅDT > 8200 kjt/døgn, der kartleggingen er i henhold til
Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning (støy).
I og med at det er flere nærliggende boligområder ved handelsområdet Plassmyra og Stormyra er det
grunn til å tro at disse områdene risikerer å bli påvirket av økt støy og luftforurensing som følge av
økte trafikkmengder. Det anbefales støymålinger i forbindelse med økt fremtidig trafikk, slik at
behovet for støybegrensende tiltak utredes og vurderes. Eksempler på støyeliminerende tiltak kan
være å aktivt omlegge valg av transport fra personbil til kollektiv, sykkel og gange for å redusere
volumet av biler. Støyreduserende tiltak kan være støyskjermer og vegetasjon.
Med tanke på nærliggende boligområder er det svært viktig å vurdere luftkvaliteten fra økte utslipp
som generes ved en økning i trafikkvolum. Økt trafikk er generelt ikke fordelaktig for luftkvaliteten,
og lokale virkninger på luftkvalitet må overvåkes jevnlig. Det anbefales jevnlige målinger av både
luftkvalitet og støy i områdene rundt Handelsområdet, spesielt med tanke på boligområder, skoler,
barnehager og oppholdssteder. Avlastende tiltak bør implementeres ved høye verdier av
svevestøv/partikkelstøv, og kan innebære å aktivt redusere kilden som forårsaker støv.
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Konklusjon og oppsummering
Trafikkanalyse
Trafikkanalysene for fremtidig situasjon i år 2022 viser gode resultater i de fleste kryss, til tross for en
total økning i trafikken på 7 % fra i dag. Spesielt godt flyter den delen av veinettet som oppgraderes i
2022.
Det som blir å finne av avviklingsproblemer er i kryss mellom Gamle Riksvei og Olav V gate (kryss 5),
inn fra nord og øst. Fra øst kan det oppstå lengre køer med negativ innvirkning på de to foregående
kryssene på strekningen. Fra nord vil kødannelsen også skape avviklingsproblemer for trafikken fra
Gidsken Jakobsens vei. Den mest utsatte tiden avviklingsmessig er mellom klokken 15:30 og 16:30.
Før og etter dette tidspunktet flyter trafikken godt.
For å få frem blant annet dette er det produsert en animasjon av trafikksituasjonen for hele
modellområdet som viser trafikken slik den er beregnet for 2022 fra klokken 16:00 til klokken 16:04.
Animasjonen er et digitalt supplement til trafikkanalysen.
Trafikksikkerhet
På grunn av omkringliggende skoler, barnehager og boliger er det viktig at trafikksikkerheten ivaretas
i form av infrastruktur separert fra trafikkerte veier og god sikt. Trafikksikkerhet har mye med veiens
utforming å gjøre, og med tanke på fremtidige veiutbygging antar vi at trafikksikkerheten blir
ivaretatt. Det er midlertidig nødvendig å påpeke at trafikksikkerheten også ivaretas i område rundt
Handelsområdet Plassmyra og Stormyra, da økt trafikkvolum kan ha påvirkning for veinettet i helhet.
Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er viktig at det tas hensyn til gående og syklende før, under og etter byggeperioden. Det skal
bygges ny gang- og sykkelvei som vil øke tilgjengeligheten for myke trafikanter. Det er på en annen
side viktig at eventuelle ringvirkninger fra økte trafikkvolumer kartlegges i nærområdene, slik at
fremkommeligheten for gående og syklende oppleves som sammenhengende i området.
Miljøpåvirkning av økt trafikk
Skoler og barnehager har et begrenset antall timer per dag de kan utsettes for støy og dårlig
luftkvalitet med henhold til åpningstider. Barna er normalt mye ute, noe som vil si at økt trafikk kan
ha noe å si for kvaliteten på utetiden. Økt trafikk kan skape ringvirkninger i form av uforutsett
kødannelse, som igjen vil skape mer avgasser og svevestøv for omgivelsene. Luftkvaliteten bør
overvåkes i områdene rundt Plassmyra og Stormyra, spesielt ved steder der det er naturlig å
oppholde seg over lengre perioder.
Effekten av støy avhenger av om asfalten er tørr eller våt. Våt asfalt kan bidra til et mer støyende
lydbilde, og en skal ta i betraktning områder som ligger nær hovedfartsårer også med tanke på støy
ved våt asfalt.
Selv om ikke selve støynivået nødvendigvis øker ved økt trafikkmengde kan følelsen av et høyere
trafikkvolum og et støyende nærmiljø oppleves som plagsomt. Det er viktig at det foretas
undersøkelser som avdekker om dette er et problem, samt jevnlige støymålinger, i området rundt rv.
80, Plassmyra og Stormyra. Dette bør utføres og vurderes i hht. støykrav og relevante veiledere, for
eksempel Veileder T-1442 (Miljødirektoratet, 2014). Støyskjermer eller vegetasjon kan være et
tilstrekkelig hjelpemiddel for å redusere berørte parter sin subjektive opplevelse av støy i visse
tilfeller.
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
BYPLAN
2017

FORORD
Lokal planmyndighet (Bodø kommune) har ansvaret for at samfunnssikkerhet tas hensyn til i
planlegging etter plan- og bygningsloven.
ROS-analysen slik den foreligger her inneholder også materiell som kanskje mer hører
hjemme i en helhetlig ROS etter lov om kommunal beredskapsplikt. Dette er gjort bevisst for
å se på sammenhengen mellom de to nivåene, spesielt fordi en har en delvis utdatert
overordna ROS i dag. Denne er nå under revidering.
Forslag til ny kommuneplan omfatter en konsekvensutredning for alle nye foreslåtte
utbyggingsområder. I et eget kapittel til slutt i denne ROS-analysen er det tatt inn en tabell
med uttrekk av vurderinger av uønsket risiko for alle nye foreslåtte utbyggingsområder
Bodø kommune har brukt risiko- og sårbarhetsanalyse som metode for å ivareta
samfunnssikkerheten i arealplanleggingen. ROS-analysen bygger på kunnskap som er
tilgjengelig. ROS-analyser for reguleringsplaner skal følge opp ROS-analysen fra
kommuneplanens arealdel gjennom å fange opp nye føringer. På den måten vil ROS-analysen
bli mer konkretisert etter hvert som mer detaljert kunnskap om planområdet og
utbyggingsformålet kommer frem.
I arbeidet med ROS – analysen har en brukt gjeldende veileder fra Departementet for
Sikkerhet og Beredskap. Fylkesmannen foreslo i oppstartsfasen at en burde bruke
høringsforslaget til veileder som mal for ROS-arbeidet. Bodø kommune hadde intensjoner om
dette, men så at høringsforslaget var for uferdig til at en fant det formålstjenlig på aktuelt
tidspunkt.
Veilederen som er ute på høring våren 2017:
SAMFUNNSSIKKERHET l AREALPLAN LEGG l NG EN. Metode for risiko- og
sårbarhetsanalyse i planer for utbygging.
Den skal erstatte de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven.
Ny ferdig bearbeidet og vedtatt veileder vil brukes som mal ved neste rullering av
kommuneplanens arealdel.
DSB anbefaler at kommunen gir så konkrete føringer som mulig på et overordnet plannivå.
Selv om kravet til ROS i utgangspunktet er begrenset til planer for fremtidig utbygging i
kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner har en i denne ROS-analysen også tatt med
noen tidligere avsatte områder som det nå settes spørsmål ved i forhold til risiko og sikkerhetsom følge av klimaendringer. Det gjelder areal avsatt til hyttebygging.
Alle nye forslag til utbyggingstiltak som kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn er
konsekvensutredet.
Byplan, Bodø kommune
Juli 2017
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1 ROS – analyse – prosess- definisjoner
Plan- og bygningsloven § 4-3 fastsetter krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i
arealplanleggingen:
§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§
11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i
sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
”En risiko og sårbarhetsanalyse er en samlebetegnelse for en rekke systematiske
fremgangsmåter for å identifisere, beskrive og/eller beregne risiko og sårbarhet”.
Risiko
”Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø
eller materielle verdier. Utrykkes gjerne i form av sannsynlighet for – og konsekvensen av
slike uønskede hendelser”.
Risiko = sannsynlighet x konsekvens.
Sårbarhet
”Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for
påkjenninger. For eksempel menneskers og konstruksjoners sårbarhet overfor fysiske
påkjenninger”.
Utførelse av ROS- analysen
Bodø kommune har utarbeidet en grov analyse for alle områder i kommunen. Dette er en
kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold på overordna nivå. ROS-analysen vil gi grunnlag
for vurdering av hvilke forslag til arealbruk som kommer i konflikt med et risiko- og/eller
sårbarhetsforhold. En slik konflikt betyr ikke nødvendigvis at det ikke kan gjennomføres
utbyggingstiltak, men det betyr at avbøtende/forebyggende tiltak må vurderes før utbygging
kan iverksettes. Dersom analysen avdekker behov for mer detaljerte undersøkelser, for å
fastslå/beregne risikoen, skal kommunen sørge for at slike nødvendige analyser blir
gjennomført i forbindelse med detaljplanlegging.
Risiko og sikkerhet er vurdert på alle nye innspill i konsekvensanalysen. Her gjengis de tema
som Konsekvensanalysen vurderer i forhold til alle nye forslag som er kommet inn i
høringsperioden:

TEMA
Kulturminner og
kulturmiljø,
herunder også
samiske
kulturminner
Naturmangfold

PROBLEMSTILLING

KUNNSKAPSGRUNNLAG/KILDE
http://nordlandsatlas.no/flexviewers/pl
an/

Ligger utbyggingsområdet i,
eller nær et kartlagt område
med viktig biologisk mangfold?
Lokaliteter for naturverdier
gjennomgås i forhold til
naturmangfoldloven §§ 8-12

http://nordlandsatlas.no/flexviewers/pl
an/
http://kart.naturbase.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/map/
kilden/index.jsp

Friluftsliv

Friluftskartleggingen

Landskap
Vannmiljø,

Det benyttes kjent kunnskap til
å se om terrengforhold og
inngrep er slik at dette påvirker
grunnvann eller nedbørsfelt.

Samisk natur-,
nærings- og
kulturgrunnlag

Sikring av
landbruksressurser
(jordvern, skog,
beite)
Transportbehov
og energiløsninger
Forurensing
(utslipp til luft,
herunder
klimagassutslipp,
forurensing av
vann og grunn, og
støy)
Barn og unges
Skole, utearealer, nærmiljø,
oppvekstsvilkår
skole, barnehage,
trafikksikkerhet
ROS (risiko og
sårbarhet)
Folkehelse
Arealstrategi
Byutvikling/byfor

relevante bestemmelser i
vannforskriften
www.vannett.no
regional plan for
Distriktsplan for Saltfjellet
reinbeitedistrikt 2011.
Dialog med reindriftsforvaltningen.
http://nordlandsatlas.no/flexviewers/pl
an/

Barnetråkkregistreringen

Vedtatt arealstrategi for Bodø
kommune 2016

m
Trafikksikkerhet
Mulige trusler
som følge av
klima-endringer,
herunder risiko
ved havnivåstigning, stormflo,
flom og skred
Teknisk
infrastruktur

Klimaprofilen for Nordland

Veistandard, vann og avløp
tilknytning kommunalt anlegg

Formålet er å gi grunnlag for og forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig
infrastruktur og materielle verdier mv. Risiko og sårbarhet kan ligge i arealet slik det er fra
naturens side (flom- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarhet kan også oppstå
som følge av arealbruken – i og utenfor det aktuelle planområdet.
Planmyndigheten plikter å sørge for at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført ved
utarbeidelse av planer.
Risiko- og sårbarhetsanalysen for Bodø kommune baseres på eksisterende kunnskap.
Analysen blir gjennomført etter følgende faser:
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrivelse av analyseobjektet
Kartlegging av mulige hendelser
Vurdering av årsaker og sannsynlighet
Vurdering av konsekvenser
Systematisering av risikovurdering

1.1
Analyseobjektet
Analyseobjektet er kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 for Bodø kommune. Denne
analysen er på et overordnet nivå. Bestemmelser i KPA setter krav til mer detaljerte
arealanalyser innen enkelte områder og i reguleringsplaner.
1.2
Klimatilpasning
ROS-analysen har tatt hensyn til økte nedbørsmengder, havnivåstigninger, vind, flom og
skred. Kommunen er ansvarlig for at risiko og sårbarhet blir vurdert og skal bidra til at det
kun bygges i områder som er sikre mot naturfarer.
Ny kunnskap om potensielle fareområder og effekter av klimaendringer kan føre til at tomter
og områder som tidligere har vært ansett som tilstrekkelig sikre for bebyggelse ikke lenger
innfrir kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven. Eksisterende avsatte hytteområder er
gjennomgått og foreslått fjernet eller redusert pga. at områdene er usikre i forhold til
naturskade, at der er motsetningsforhold i forhold til reindrift, friluftsliv eller landbruks- /
naturinteresser.
I denne revisjonen av KPA er det kun sett på hytteområder som ikke er regulert. Dette på
bakgrunn av at det er vurdert for ressurskrevende å gjennomgå alle.

Områdehenvisning refererer seg fra kommuneplanens arealdel 2014 – 2026. Følgende
eksisterende områder for hyttebygging er tatt ut eller redusert i forslaget til ny KPA:

Område

KPA
14-26

H2

H3

H9

H15

H21
H25

H28
H29

H38
H39

H48

H59

Konflikt

Sammenstilling
Tiltak
Fra formål

Til
formål

Ca.
arealendri
ng

Benev
nelse i
KPA
20182030
Rasfare, uberørt
natur, lite tilrettelagt
for bebyggelse.
Rasfare, uberørt
natur, lite tilrettelagt
for bebyggelse
Rasfare,
reindriftsinteresser,
landskap og
friluftsliv
Rasfare, viktige
arter og naturtyper,
reininteresser
Rasfare, mye ledig
kapasitet ellers
Rasfare, dyrka
mark, bebyggelse
utenfor formål.
Reindrift, friluftsliv,
landbruk, natur
Reindriftsinteresser,
friluftsliv, landbruk,
natur
Rasfare, friluftsliv,
naturmangfold.
Dyrka mark,
naturmangfold,
viktige naturtyper,
kulturminne.
Rasfare, stor
konsentrasjon av
fritidsboliger, ledig
kapasitet.
Rasfare,
reguleringsplan og
KPA samstemmer
ikke.

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 174 daa

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 106 daa

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

-83 daa

Reduseres

Fritidsformål

LNFR

- 198 daa

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 278 daa

Endres

Fritidsformål

Fritidsfo
rmål

- 7,8 daa

Reduseres

Fritidsformål

LNFR

-679 daa

Reduseres

Fritidsformål

LNFR

+58 daa

Reduseres

Fritidsformål

LNFR

- 212 daa

Endres til
samsvar
med
regulering
splan
Fjernes

Fritidsformål/
LNFR

Fritidsfo
rmål

+ 86 daa

Fritidsformål

LNFR

- 35 daa

Endres til
samsvar
med
regulering

Fritidsformål

LNFR

+ 11 daa

splan
H61
H62
H65
H67
H84
H88
H102
H103
H113
H114

H115

H118

H119

H120
& 121

H126
H127

Dyrka mark,
kulturminner.
Rasfare, lite, ikke
bebygd.
Reindriftsinteresser
Rasfare, ikke
bebygd.
Reindriftsinteresser,
fritidsbebyggelse
Rasfare, ikke
bebygd.
Dyrka mark, viktige
naturtyper.
Rasfare.
Reindrift,
Flomfare,
våtmarker,
unødvendig stort,
lite bebygd.
Flomfare, våtmark,
naturmangfold,
strandsone.
Noe ras- og
flomfare, nært
reininteresser.
Våtmarker,
strandsone, nært
reininteresser,
bebyggelse utenfor
formål.
Dyrka mark,
kulturminner.

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 63 daa

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 13 daa

Reduseres
Fjernes

Fritidsformål
Fritidsformål

LNFR
LNFR

-15 daa
- 93 daa

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

-269 daa

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 223 daa

Reduseres

Fritidsformål

LNFR

- 30 daa

Reduseres
Reduseres
Reduseres

Fritidsformål
Fritidsformål
Fritidsformål

LNFR
LNFR
LNFR

- 363 daa
-200 daa
- 770 daa

Reduseres

Fritidsformål

LNFR

- 208 daa

Endres

Fritidsformål

Fritidsfo
rmål

+ 58 daa

Reduseres

Fritidsformål

LNFR

- 370 daa

Slås
sammen
og endres.

Fritidsfo
rmål

+ 45 daa

Rasfare, ledig
kapasitet.
Rasfare, viktige
naturtyper.

Fjernes.

Fritidsformål/
LNFR/LNFR
m/spredt
bolig.
Fritidsformål

LNFR

- 76 daa

Fjernes

Fritidsformål

LNFR

- 19 daa

Gule markeringer i tabellen viser til ending i områder pga. bl.a. rasfare. Vist i kartutsnitt her:

H 15 Ved Gjømmervatn

H 25 Nord for
Keiservarden

H 118 Sør for Gjømmervatnet

2
Metode og tema
Analysen er utført som en grovanalyse med utgangspunkt i eksisterende ROS- analyse fra
2008.
Det er foretatt en kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold på oversiktsnivå.
2.1
Uønskede hendelser
Uønskede hendelser representerer en fare for:





Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Samfunnsviktige funksjoner

De uønskede hendelser kan systematiseres i følgende seks hovedområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naturskader
Brann og eksplosjon
Ulykker med transportmidler
Ødeleggelser av kritisk infrastruktur
Forurensning
Terror/sabotasjehandlinger

Bodø kommune har en overordnet ROS-analyse som nå er under revisjon. Den tar for seg alle
typer hendelser i de seks hovedområdene.
Kommuneplanens arealdel tar for seg hovedområde 1, naturskader.
Når det gjelder hovedområde 5, forurensning, er det utbredelsen av Radon som er kartlagt
2.2

Sannsynlighet og konsekvenser

SANNSYNLIGHET
For enkelte hendelsesgruppe er aktuelle etater kontaktet, og de har vurdert hvor sannsynlig det
er at den aktuelle hendelse skal inntreffe. Med bakgrunn i dette er konsekvensen tilpasset
hendelsen.
Risikooppfatningen er bygget på skjønn ut fra lokalkunnskap, erfaringer, statistisk materiale
eller annen dokumentasjon.

For å beskrive sannsynligheten er det brukt følgende skala tilpasset hva som er anbefalt fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
Begrep
1. Lite sannsynlig
2. Middels sannsynlig
3. Høy sannsynlighet

Frekvens
Sjeldnere enn hvert 10. år
Skjer med mellomrom fra ett til 10 år
Mer enn en gang i året

KONSEKVENS
Nivået er basert på skjønnsmessige vurderinger av konsekvenser. Det er brukt en normalskala
i henhold til beredskapsplaner av denne karakter:
1.
2.
3.
4.

Ubetydelig
Betydelig
Alvorlig
Katastrofal

HENDELSE
Vurdering av sum(sannsynlighet x konsekvens):
Sum 1 - 3: ingen tiltak – GRØNN
Sum 4 - 7: tiltak vurderes – GUL
Sum 8-12: tiltak iverksettes - RØD
1. Naturskader
1.1 Flom, erosjon og isgang
1.2 Ekstrem nedbør
1.3 Overvann
1.4 Stormflo
1.5 Havnivåstigning
1.6 Vanninntrenging
1.7 Skred:
1.7.1 Jord- og flomskred
1.7.2 Snø- og sørpeskred
1.7.3 Steinsprang
1.7.4 Fjellskred
1.7.5 Oppdemming
2 Brann og eksplosjon
2.1 Lagring/transport av farlig gods
2.1.1 Håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og
trykksatt stoff
2.1.2 Oppbevaring og bruk av eksplosiv vare
2.1.3 Transport av farlig gods
2.2 Storbrann
2.2.1 Brann i institusjon eller omsorgsbolig
2.2.2 Brann i barnehager, skoler m.m.

sannsynlighet Konsekvens Sum

2
1
1
1
1
2

2
3
2
2
2
3

4
3
2
2
2
6

2
2
1
1
3

2
3
1
1
1

4
6
1
1
3

2.2.3 Brann i industribygg og/eller eksplosjon
2.2.4 Eksplosjon/ brann under transport
2.2.5 Skips/båtbrann
2.2.6 Brann/eksplosjon i kjøpesenter
2.2.7 Skog- gressbrann
3. Ulykker med transportmidler
3.1 Fly- helikopterulykker
3.2 Skipshavari
3.3 Trafikkulykker
4. Ødeleggelse av kritisk infrastruktur
4.1 Sammenbrudd på veg, herunder også bruskader
4.2 Sammenbrudd på elektrisitetsforsyning
4.3 Sammenbrudd eller alvorlig skade på
vannforsyningen/dambrudd
4.4 Sammenbrudd på e.kommunikasjonsystemet
4.5 Store skader på molo-/kaianlegg
5. Forurensing
5.1 Forurensing av drikkevann
5.2 Olje- og kjemikalieforurensning
5.3 Forurensning av avløpssystem
5.4 Forurensing av luft/støy
5.5 Forurensing av sjø
5.6 Radon
6. Manglende tilgjengelighet for nødetater
6.1 Manglende tilgjengeligheter for nødetater på land
6.2 Manglende tilgjengeligheter for nødetater til vann
7. Terror/sabotasjehandlinger

3

2

1

2

Kommentar til analysen:

3.1 Flom, erosjon og isgang
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig,
må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med
sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må
utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen i detaljreguleringen, og innhente
sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i
arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er
kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når detaljreguleringsplaner vedtas.
Aktuell hensynssone er arealer langs Bodøelva og Futelva. Ved Bodøelva overvannstunnel
under bygging. Bodø kommune skal lage et overløp fra Bodøelva og lede dette inn i en
tunnel under Alberthaugen og Rishaugen for utslipp i Hangåsvika, samt at de skal ta imot
overvann i fra Statens vegvesen sin utbygging av RV 80. Total vannmengde i elva er beregnet
til 18 m3/s, av dette skal 16,5 m3/s ledes inn i den nye vannveien. Det vil da gå 1,5 m3/s
videre i Bodøelva. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gitt Bodø kommune
konsesjon på denne etableringen. Dimensjoneringen er gjort ut fra beregninger for 200 årsflom.

Returnivå stormflo, 20 år

Havnivåstigni
ng

NN200
0

Sum
(cm)

Avrundi
ng

Ved
Futelva
har NVE gjennomført flomreduserende tiltak(2015). Det ble laget større lysåpning under RV
80 og 3 utsatte bolighus ble sikret. Området er fortsatt sårbart. Dette ivaretas gjennom økt
vaktberedskap på Teknisk avdeling og gjennom overvåking av sårbare områder.
Demningen i Breiva er dimensjonert ut fra en 200- årsflom.
Demningen i Maskinisten er dimensjonert ut fra en 200 – årsflom.
Heggmoen er dimensjonert ut fra en 500 – årsflom.
3.2 Ekstrem nedbør
Med forventet klimaendring vil vi kunne få overflate/overvann på flate arealer innen
planområdet. Dimensjonering av overvannsledninger/kulverter er ikke rustet til å møte
forventet klimaendring med mye mer nedbør – og store mengder på kort tid – enn i dag. En
bør i neste rullering av KPA kartlegge elver og bekker og legge på hensynssoner. Små bekker
kan vokse fort ved store nedbørsmengder på kort tid.
3.3 Overvann
Der hvor oppdemning kan skje og dette får uønskede konsekvenser for annen eller andre
grunneiere, må tiltak iverksettes. Byteknikk skal utarbeide en Handlingsplan for
overvannshåndtering (hjemlet i Grønnstrukturplanen som vedtas i september 2017).
3.4 Havnivåstigning og stormflo

Følgende prognoser fra DSB
Returnivå stormflo, 20 år
225

Havnivåstigni
ng
63

NN200
0
-12

Sum
(cm)
276

Avrundi
ng
280

Returnivå stormflo, 200
år
247

Havnivåstigni
ng
63

NN200
0
-12

Sum
(cm)
298

Avrundi
ng
300

Returnivå stormflo, 1000
år
261

Havnivåstigni
ng
63

NN200
0
-12

Sum
(cm)
312

Avrundi
ng
320

Bodø:

172

57

-11

218

220

Returnivå stormflo, 200
år
194

Havnivåstigni
ng
57

NN200
0
-11

Sum
(cm)
240

Avrundi
ng
240

Returnivå stormflo, 1000
år
208

Havnivåstigni
ng
57

NN200
0
-11

Sum
(cm)
254

Avrundi
ng
260

Skjerstad:
NB! Bølgepåvirkning er ikke tatt med i tabellene.
Informasjon om havnivåstigning og stormflo er hentet fra DSB sin oppdatering. Nærmere info
finnes her: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-oginformasjonsmateriell/veiledere/havnivastigning-og-stormflo.pdf
Havnivåstigningen hensyntas i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

3.5 Vanninntrenging
Sannsynlig over det meste av planarealet ved barfrost (tele) sterk temperaturstigning,
snøsmelting eller ekstrem nedbør.

3.6 Jord- og flomskred
NVE sitt helningskart gir indikasjon på hvor det er fare for snøskred, jordskred og annet
skred. Ved tiltak i eller i nærheten av disse områdene skal det stilles krav til nærmere
undersøkelse av geolog

NVE sitt helningskart(helning ≥ 30º), aktsomhetskart for snøskred
3.7
Snø- og sørpeskred
Sørpeskred utløses av regn over tid eller ekstremnedbør i form av regn. Se NVE sitt
aktsomhetskart for snøskredfare over.
3.8
Steinsprang
Det er ingen overordnet kartlegging av forekomster av steinsprang. Ingen umiddelbar fare for
steinsprang i Bodø.
3.9
Fjellskred
Det har skjedd et fjellskred i Misvær forrige arealplanperiode. Det er ikke gjort kartlegginger
av fjellskred.
3.10 Lagring av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
Det er to gassanlegg i Bodø kommune. LNG-anlegget på Burøya og gassanlegget ved
Keiseren(fjernvarmeanlegget). Anlegget på Burøya har en sikkerhetssone med radius 1000
meter for evakuering. Keiseren har en sikkerhetssone på 250 meter.
3.11 Oppbevaring av eksplosiv vare
Det er to lager med eksplosiver i kommuneplanområdet. De er plassert i god avstand fra
bebyggelse. Anleggene kan ikke kartfestes av sikkerhetsmessige årsaker. Det samme gjelder
forsvaret sine anlegg.

3.12 Transport av farlig gods
Farlig gods som transporteres er bensin, diesel og fyringsolje. I utgangspunktet lav risiko med
store konsekvenser. Transport av gass foregår langs RV 80 via Sjøgata, Jernbaneveien og
Burøyveien. Det er også andre sårbare rørgater som ikke kan beskrives pga. at info om disse
er hemmelig.
3.13 Skog- og gressbrann
I tørre perioder kan skog- og gressbrann oppstå. Det utøves mye friluftsliv i Bodømarka og i
andre nærfriluftsområder og det brennes bål. Lite sannsynlig for at det skjer, med ubetydelige
konsekvenser.
3.14 Fly og helikopterulykker
Innenfor kommuneplanområdet er det lite sannsynlig med flyulykke. Konsekvensen vil være
katastrofal. Start og landingsplass for helikopter finnes foruten på flyplassen på
Naurstadhøgda og på Sykehustaket(sentrum).
3.15 Skipshavari
Det er lite sannsynlig med skipshavari, men dersom det inntreffer kan det bli katastrofalt.
Hovedredningssentralen har god beredskap.
3.16 Trafikkulykker
Innenfor kommuneplanområdet finnes RV 80. fv. 834 til Kjerringøy, fv. 576 til Soløyvannet
fv. 812 til Misvær. Statens vegvesen sine sider vegkart.no viser ulykkespunkt og antall
ulykker. Innenfor kommuneplanområdet jobbes det kontinuerlig med trafikksikkerhet og
planlegging for gange og sykkel.
Høy sannsynlighet med normalt betydelig konsekvens.
3.17 Forurensing av luft/støy.
Trafikken er økende på hovedvegnettet og bykjernen innenfor planområdet. Dette utløser mye
svevestøv. Svevestøvproblematikken kan også ramme boligområder hvor det er grusdekke.
I tilknytning til økende trafikk blir det også mere støy. Støysonen er det viktig å ta hensyn til i
forbindelse med fortetting/utbygging. Lave hastighetsgrenser vil normalt gi lavere støy enn
høye hastighetsgrenser.
Det er gjennomført noen målinger – og det skal gjennomføres en serie målinger av
luftforurensning. Det foreligger ingen tilgjengelige data pr. i dag.
3.17.1 Grunnforurensning
Det er gjort en kartlegging av grunnforurensning. Ny kartleggingen er planlagt ila neste
planperiode.

Kartet viser til nå registrert grunnforurensning
3.18 Forurensning sjø
Det er ikke gjort kartlegginger av forurensning i sjø..
3.19 Radon
Det er gjort noen målinger av Radon. Det er funnet radon av større omfang i Skjerstad og
Misvær. Det som er kartlagt av Radon innenfor kommuneplanområdet ligger i kartportalen
for KPA. Teknisk forskrift sikrer generelt mot skadelig inntrengning av Radon i bygg/rom for
permanent opphold.
3.20 Terror/sabotasje
Det er lite sannsynlig, men sannsynligheten er økende. Aktuelle mål vil være infrastruktur
som flyplass, vannkilder, telekommunikasjon, strømforsyning, kjøpesentre, skoler, større
offentlige sammenstimlinger av mennesker.
Dersom slike handlinger inntreffer vil de få katastrofale konsekvenser.
Nye tiltak skal beskrives i kommunens overordna ROS-analyse som er under rullering.

4.0
Konsekvensutredning
Det er brukt ulike veiledere, nettkart, kartløsningen for Bodø kommune, nettsider,
lokalkunnskap, Søndre Lands beredskapsplan med mer for utarbeiding av
konsekvensutredningen. For nærmere forklaringer, se egen KU-katalog.
Tabell med uttrekk av vurderinger av uønsket risiko for nye foreslåtte utbyggingsområder
(innspilte forslag til utbyggingsformål som ikke tas inn i forslaget til ny KPA, er ikke gjengitt
her):
Område Kjerringøy
Nr 4 (88) Fritidsbebyggelse, Alsos/Solvoll
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsboliger
Arealstørrelse: ca. 11,2 daa
Forslagsstiller: Astrid Tove Olsen ønsker å
legge til rette for fritidsboliger på g/bnr
124/90. Området er en utvidelse av hyttefeltet
til Alsos/ Solvoll.
Tema
Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Ikke aktuelt

Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og 0
bygningsloven § 4-3
Samlet vurdering: Arealet ligger nært opp til fylkesveien, nært Kjerringøy handelssenter og
det finnes vannledning i nærheten. Ingen sterke landbruks-, natur eller friluftsinteresser.
Område Værran og Landegode
Nr 4 (36) Småbåtanlegg, Sandvika, Landegode
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Småbåtanlegg
Arealstørrelse: ca. 50 daa
Forslagsstiller: Sameiet Sandvika v/ Lars Næss ønsker å
legge til rette for småbåtanlegg med mindre bølgebryter og
flytebrygge. Det skal etableres gjesteplasser/nødhavn.
Tema
Konsekvens
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

Forklaring,
(kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Vil kunne fungere som
nødhavn

Samlet vurdering: Friluftkartleggingen viser at området er del av et viktig friluftsområde.
Tiltaket vurderes som positivt for lokalbefolkning og tilreisende fordi det bedrer
tilgjengeligheten fra sjø og sikrer nødhavn for båtreisene. Tiltaket vil medføre negative
landskapsinngrep, og det vil derfor bli stilt krav om terrengtilpassing.

Sjøområdene er registrert som fiskeplass m/aktive redskap, men tiltaket er av begrenset
omfang og vil ikke gi negative konsekvenser for fiskeriinteressene.

Norsia
Nr 2 Deponi i sjø, Bratten
Dagens formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone
Foreslått formål: Annen bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca. 568 daa
Forslagsstiller: Bodø kommune ønsker å legge
til rette for deponi av rene leirmasser. Massene
skal dekke til den forurensede grunnen årsaket av
tidligere avfallsplass.
Tema
Konse
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
kvens
usikkerheter
Mulige trusler som følge av
Lavt trussel nivå
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
Grenser til aktsomhetsområde for snø- og
bygningsloven § 4-3
steinskred
Samlet vurdering
Behov for å etablere et område for deponering av reine leirmasser. Massene skal dekke til et
tidligere deponiområde i sjø, og vil på sikt bedre miljøtilstanden.
Rønvik
Nr 4 (84) Område hundelufting, Vågøynes
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: LNFR
Arealstørrelse: ca. 5 daa
Forslagsstiller: Bodø kommune ønsker å legge
til rette for sentrumsnært hundeluftingsområde på
deler av g/bnr 38/13. Eies av kommunen.
Området er i dag leid ut til landbruksformål frem
til 2025, leietaker er Bodin SA.
Tema
Konse Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
kvens usikkerheter
Mulige trusler som følge av
Ikke aktuelt.
0
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
Ikke aktuelt.
0
bygningsloven § 4-3
Samlet vurdering
Vurdert til ikke å ha negativ konsekvens for naturmangfoldet, friluftsliv eller landbruk, sentral
plassering vil redusere bilbruk.

Alstad
Nr 1 (35) Bolig og forretning, Alstad
Dagens formål: Forretning
Foreslått formål: kombinert område, bolig
og forretning
Arealstørrelse: ca. 5,8 daa
Forslagsstiller: Takst-Team Eiendom AS
Kvartal 39.45
Tema

Konsekv
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
ens
usikkerheter
Ikke aktuelt.
0

Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko
ved havnivåstigning, stormflo,
flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- 0
Ikke aktuelt.
og bygningsloven § 4-3
Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Inneklemt forretningsareal i et større boligområde, med godt utbygd kommunal infrastruktur i
nærområdet.

Nr 2 (66) Boliger, Alstad
Dagens formål: Forretning
Foreslått formål: bolig
Arealstørrelse: ca. 4,3 daa
Forslagsstiller: Ste-Tek AS
39/298, deler av kvartal 39.46

Tema

Konsekv
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
ens
usikkerheter
Ikke
aktuelt.
0

Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko
ved havnivåstigning, stormflo,
flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko,
Ikke aktuelt.
0
plan- og bygningsloven § 4-3
Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Inneklemt forretningsareal i et større boligområde, med godt utbygd kommunal infrastruktur i
nærområdet.

Samlet vurdering; Dette området har over en lengre tidsperiode vert avsatt til forretning,
næring, lager, privat tjenesteyting og bolig men området har pr.d.d. ikke blitt utnyttet i
samsvar med overordnet plan. Innenfor «nedslagsfeltet» for et forretningsareal

m/plasskrevende varer finnes i dag i underkant av 10 000 mennesker, i tillegg finnes studenter
ved Nord Universitet, den videregående skolen, samt forventet ny befolkningsvekst innenfor
Mørkved Sør. En samlet vurdering tilsier at det er behov for denne type forretningsvirksomhet
i området og at en slik etablering vil medføre redusert biltransport – da
forretningsvirksomheten vil betjene er lokalt marked på Mørkved/Hunstad og Støver.
Tverlandet
Nr 5 Deponi, Vikan
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Annen bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca. 32 daa
Forslagsstiller: Bodø kommune ønsker/foreslår å
utvide eksisterende deponiområde for rene masser.
Tilgrensende reguleringsplan er 2600 Inner-Vikan
søppelplass.
Tema
Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Mulige trusler som følge av
Ikke relevant.
0
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
Store deler inngår i aktsomhetsområde
bygningsloven § 4-3
for snø- og steinskred.
Samlet vurdering
Samlet sett vurderes tiltaket som positivt, da en benytter eksisterende infrastruktur og
deponiområdet ligger naturlig skjermet for omgivelsene.
Skjerstad og Misvær
Nr 1 (11) Spredt fritidsbolig, Opplia, Misvær
Dagens formål: spredt boligbebyggelse og LNFR
Foreslått formål: spredt fritidsbolig
Arealstørrelse: ca. 51 daa
Forslagsstiller: Misvær grunneierlag ønsker å
etablere fritidsbebyggelse på Tettingteigene på
g/bnr.226/9.
Tema

Konsek Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
vens
usikkerheter
0
Ingen risiko.

Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
0
Ikke relevant.
bygningsloven § 4-3
Samlet vurdering: Ønske om etablering av hyttefelt i utmark/skogområde uten sterke natur,
miljø eller landbruksinteresser. Vurderes som positivt ut fra et friluftsliv og
folkehelseperspektiv. Stilles krav om reguleringsplan ved utbygging ut over 4 hytter.

Nr 2 (19) Campingplass, Vestvatn
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Næring/campingplass
Arealstørrelse: 14 daa
Forslagsstiller: Ingvar Hansgård ønsker å etablere område
for oppstillingsplass for campingvogner/bobiler med
servicebygg på eiendommen 226 bnr 81.

<
Forklaring,
Konsekvens
(kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Mulige trusler som følge av klimaendringer, 0
Ikke relevant.
herunder risiko ved havnivåstigning,
stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
0
Ikke relevant.
bygningsloven § 4-3
Samlet vurdering:
Tiltaket berører ingen vesentlige interesser på en negativ måte. Etablering av campingplass gir
lokale arbeidsplasser og styrker grunnlaget for Vestvatnet alpinanlegg.
Tema

Nr 5 (24) Fritidsbebyggelse, Høgset
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: 18,1 daa
Forslagsstiller: Ørjan Simonsen ønsker å legge til
rette for fritidsbebyggelse på eiendommen 228/1.

Tema
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
bygningsloven § 4-3

Konsekvens

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Arealet ligger innenfor aktsomhetsområde
for snø- og steinskred, og
aktsomhetsområde for steinsprang.
Området kan være utsatt for naturfare.
Stigningsforhold ca. 1:9. Noe bratt i
overkant.

Samlet vurdering
Tiltaket er ikke i konflikt med vesentlige arealinteresser. Må utredes for rasfare. 150m til
område for fritidsboliger som ikke er utbygd. Området er i utbygd område og bidrar til
fortetting. Kort avstand til tettsted kan bidra til økt etterspørsel av varer og tjenester.

Nr 9 (68) Fritidsbebyggelse, Høgset
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse: ca. 21 daa
Forslagsstiller: Torill Haubakk foreslår fritidsbebyggelse på
deler av g/bnr 228/10-4. Innspillet må sees i sammenheng med
foreslått fritidsbebyggelse i østre del av tilgrensende eiendom
(nr 8).
Tema
Konsekvens Forklaring,
(kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Mulige trusler som følge av klimaendringer,
Arealet ligger innenfor
herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo,
aktsomhetsområde for snø- og
flom og skred
steinskred, og aktsomhetsområde
for steinsprang.
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
Området består av marin
bygningsloven § 4-3
strandavsetning
Samlet vurdering
Tiltaket er ikke i konflikt med vesentlige arealinteresser, men området må utredes for rasfare.
Det er 150m til område for fritidsboliger som ikke er utbygd. Arealet ligger nært opp til
tettstedet; Misvær, og eksisterende natur- friluftsområder.

Nr 14 (80) Næring, Kvalnes
Dagens formål: Spredt boligbygging
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca. 60 daa
Forslagsstiller: Johan Hernes foreslår
å legge til rette for næring på deler av
teigene gnr. 202/1 og 3. Det skal
produseres tang og tareprodukter i
samarbeid med havbruksnæringen og
Sintef og Nord Universitet.
Tema
Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Mulige trusler som følge av
Lavt trusselnivå.
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
Marin strandavsetning på land og i sjø.
bygningsloven § 4-3
Samlet vurdering:
Tiltaket har negative konsekvenser for kulturlandskapet og jordbruksinteresser. Tiltaket
vurderes som små negative konsekvenser for reindrifta. Ved planlegging og prosjektering av
dette tiltaket må en sikre at hensynet til verneverdig bebyggelse, kulturminnevern og
landskapet ivaretas. Det må også planlegges for sjøveis transport, og den kommunale veien ut
til planområdet bør utbedres på enkelte steder.
Nr 17 (87)Utvidelse massetak, Misvær
Dagens formål: Spredt boligbebyggelse
Foreslått formål: Utvidelse massetak
Arealstørrelse: ca. 51 daa

Forslagsstiller: Nordland Betong foreslår å utvide
eksisterende område for masseuttak.

Tema

Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Mulige trusler som følge av
Nærhet til elv i sør, kan være
klimaendringer, herunder risiko ved
risikoutsatt ved større vannføring
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
akutte flomhendelser. Dette må
avklares.
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
Deler av område ligger innenfor
bygningsloven § 4-3
nedslagsfelt drikkevann.
Samlet vurdering: Utvidelsen må ta hensyn til nedslagsfelt drikkevann, landbruk og
friluftslivsinteresser. Planområdet er innenfor for verneplan for vassdrag.

Konklusjon: Tiltaket foreslås tatt i planforslaget i et redusert omfang. Det settes krav om
reguleringsplan.

Nr 18 (23) Massetak, Støvset
Dagens formål: spredt boligbebyggelse og LNFR
Foreslått formål: Massetak
Arealstørrelse: ca. 23 daa
Forslagsstiller: Frank-Reidar Simonsen ønsker å
etablere område for massetak på deler av g/bnr
233/24 og 233/24/1. Det opplyses at området brukes
noe i dag, men var tidligere mest brukt.
Tema
Konsekvens Forklaring, (kunnskapsgrunnlag),
usikkerheter
Mulige trusler som følge av
Bratt terreng, relativ lav trussel nivå
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Beredskap og ulykkesrisiko, plan- og
Aktsomhetsområde for radon, snø- og
bygningsloven § 4-3
steinskred (i sør). Deler av området er
marin strandavsetning.
Samlet vurdering: Det er ønskelig å utnytte lokale ressurser av stein/pukk og sand i nærheten
av eksisterende tettsted
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Elektroniske databaser:
 Arealis - arealinformasjon for Norge og Svalbard med havområder, men fortrinnsvis
Norges fastland. http://geo.ngu.no/kart/arealis/
 Artsdatabanken - nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold.
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
 Askeladden - database for over alle automatisk fredete og vedtaksfredete
kulturminner og kulturmiljøer.
https:askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/LoginPage.aspx? Return Url= %
2faskeladden
 Fiskeridirektoratets kartløsning - informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet,
fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg,
verneområder med mer. http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1 & lang=2
 NVEs farekart og databaser - Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og
kvikkleire, faresonekart for flomsoner, store fjellskred og skred i bratt terreng,
databaser over skredhendelser og ustabile fjellpartier. http://www.nve.no/no/Flom-ogskred/Farekartlegging/
 Geonorge - nettsted for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon i Norge.
http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home
 Google Earth Street View
 Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) - Kart over områder som ikke var
berørt av tyngre tekniske inngrep per januar 2008. http://www.dirnat.no/kart/inon/
 Kart i skolen - WEB atlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart
finner du temakart egnet for bruk i mange fag.
http://kart.kartiskolen.no/adaptive2/default.aspx?gui=1 & lang=2
 Kilden - Markslag, arealressurser, jordkvalitet, jordsmonn, vegetasjon, landskap,
beitelag, skogdata og miljøregistreringer i skog.
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
 Kulturminnesøk - http://www.kulturminnesok.no/
 Kystinfo - Kystverkets kartløsning med sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for
hele Norge. Sammen med relevant temainformasjon som farleder,
navigasjonsinnstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv.
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1 & lang=2
 Mareno - Database og karttjeneste med systematisert informasjon om kyst- og
havområder.
Informasjon om bunntyper, naturtyper og geologiske forhold, fordeling av bunnfauna,
dyresamfunn og biologisk mangfold og produksjon, miljøstatus for sedimentene.
http://www.mareano.no/kart/viewer.php
 Miljøstatus - Kilde til den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling.
Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. http://www.miljostatus.no/
 Miljøkommune – Statlig elektronisk veikryss med oversikt over statlige
nettdatabaser.
http://www.miljokommune.no/Kart-og-databaser/
 NGUs kart og data - Kart over berggrunn, grunnvann, grus og pukk, løsmasser,
mineralressurser, permafrost, radon og skredfare. http://www.ngu.no/no/hm/Kart-ogdata/
 Norge i bilder – ortofoto over Norges landarealer. http://www.norgeibilder.no/
 NVEs databaser og karttjenester - vassdragsdata, energiressursdata, skreddata og
andre karttjenester fra NVE. http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Databaser-ogkarttjenester/



Reindriftskart - Arealbrukskart over beitebruk inndelt i fem årstidsbeiter; vår-,
sommer-, høst-,
høstvinter/førjuls- og vinterbeite. http://www.reindrift.no/?id=5376 & subid=0
 Skog og landskap (gårdskart på internett)
http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart_pa_internett
 Hjemmesider til nasjonale og regionale myndigheter
Andre kilder:
 Aktuelt lovverk, med tilhørende forskrifter og veiledninger
 Skogbrukstakst, vegetasjonskartleggingen og plan for nærings- og miljøvirkemidler
i landbruket






Heving av havnivå - Fakta ark 7 til CICERO Senter for klimaforskning.
Farvannsbeskrivelsen Den Norske LOS, 6. utgave utgitt av Statens kartverk,
Sjøkartverket
Eget saksbehandlersystem
Annet skriftlig materiale som bøker og rapporter (henvisninger til disse i
vurderingene)
Muntlige kilder: folkemøter, politikere, kommunens egne saksbehandlere, enkelte
innbyggere, og innspillshavere.

