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Oppstart kommunedelplan for kollektivtrafikken i Bodø
Sammendrag
Bodø kommune og Nordland fylkeskommune mener det er viktig å utarbeide et plandokument som
ivaretar Bodøs kollektivtilbud på en god måte.
I forbindelse med Nordland Fylkeskommunes innsigelse til reguleringsplanen for Nerbyen ble
kommunen og fylkeskommunen enige om at innsigelsen trekkes under forutsetning av at det
utarbeides en ny kollektivplan. I samtaler mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i
ettertid har man blitt enige om å lage en felles kommunedelplan og fylkesdelplan for
kollektivtrafikken i Bodø. Fylkeskommunen har allerede behandlet dette i fylkesrådet og
fylkestinget.
Denne saken er for å gjøre de nødvendige avklaringer for kommunens evt medvirkning, og foreslår
føringer i forhold til organisering, geografisk avgrensing, økonomi og hva arbeidet skal omfatte.

Bakgrunn
I sak 06/166 vedtok bystyret et dokument for kollektivsatsingen i Bodø 2007 – 2008. I denne
sammenheng ble det utarbeidet en parteravtale mellom Nordland Fylkeskommune, Statens
Vegvesen og Bodø kommune hvor styringsgruppa skulle utarbeide en handlingsplan. Denne skulle
sikre en felles politisk plattform samt bidra til et tettere samarbeid mellom kommunen, Statens
Vegvesen og Fylkeskommunen med det mål å sikre gjennomføring av tiltakene som foreslått i
kollektivplanen 2004 – 2007.
Arbeidet med å utvikle og følge opp handlingsdelen av kollektivtrafikkplanen for kommunen har
vært tillagt styringsgruppa bestående av 2 politiske oppnevnte representanter fra kommunen, 2 fra
administrasjonen både fra fylkeskommunen og kommunen og 1 representant fra administrasjonen i
Statens Vegvesen og Jernbaneverket. På grunn av organiseringen og bemanningen av gruppa har
det vært vanskelig å få gjennomslag for, og sørge for oppfølging av vedtak. Dette spesielt fordi
fylkeskommunen kun har deltatt på mellomleder og saksbehandlernivå uten fullmakter.
Fylkeskommunen har innsett dette, og har også hatt stor fokus på andre forhold som påvirker
kollektivtrafikken. I forbindelse med deres innsigelse til reguleringsplanen for Nerbyen ble
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kommunen og fylkeskommunen enige om at innsigelsen trekkes under forutsetning av at det
utarbeides en ny kollektivplan.
Det har etter dette vært samtaler mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune både på
administrativt og politisk nivå. Ut fra det ble fylkeskommunen og kommunen enige om å lage en
felles kommunedelplan og fylkesdelplan for kollektivtrafikken i Bodø. Fylkeskommunen har
allerede behandlet dette i fylkesrådet og fylkestinget.
Fylkesrådets vedtak fra møte 2.sept. 2008:
”Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune skal i samarbeid utarbeide en felles
kollektivplan for Bodø. Kollektivtrafikkplanen skal ha status som fylkesdelplan for Nordland
fylkeskommune og kommunedelplan for Bodø kommune”.
I fylkestingsmøte den 13.okt.2008 sak 094/08 ble det fattet følgende vedtak:
”1 Fylkestinget vedtar oppstart av fylkesdelplan for Kollektivtrafikk Bodø.
”2 Fylkestinget mener at forsalget til organisering ivaretar den nære politiske og faglige
kontakt det må være mellom kommunen og fylkeskommunen i dette arbeidet”.
For at arbeidet skal kunne ivarksettes må Bystyret foreta et lignende vedtak, samt definere hvilke
rammer et evt slikt felles prosjekt skal jobbe under.

Vurderinger
Behovet, og potensialet, for en betydelig økning av kollektivandelen i Bodø bør være til stede.
Kollektivandelen i Bodø er stabilt lav og representerer nok bunnen av de byene vi sammenligner
oss med. Bruksfrekvensen (kollektivreiser pr person pr år) ligger på kun 32, hvor gjennomsnitt for
landet er ca.80. Til sammenligning har Tromsø 118 kollektivreiser per person.
For å få flere til å velge kollektivtransport som alternativ til bil må det legges til rette for bedre
rammebetingelser for kollektivtrafikken. For å lykkes med et slikt prosjekt er det avgjørende at
statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen står sammen.
Fylkeskommunen er ansvarlig for å tilrettelegge kollektivtrafikken for befolkningen hvor en av
strategiene er å etablere et miljøvennlig, bærekraftig, samordnet og helhetlig kollektivtrafikksystem
med spesielt fokus på byområder. Fylkeskommunen har det direkte ansvaret for kollektivtilbudet,
gjennom kjøp av kollektivtrafikktjenester basert på de rammer som de setter.
Kommunen har ansvar for areal og transportplanlegging, utvikle dagens og morgendagens
trafikkmønster, regulerende tiltak (for eksempel restriktiv parkeringspolitikk inkl. bestemmelser).
Statens vegvesens har det overordnede statlige ansvaret for kollektivtrafikk, samt ansvar for
riksveinettet.
Organisering
Følgende foreslås:
Det nedsettes en styringsgruppe med følgende sammensetning:
Ø Bodø kommune stiller med 2 politiske representanter.
Ø Nordland Fylkeskommune stiller med fylkesråd for samferdsel og fylkesråd for
kultur og miljø.
Ø Statens Vegvesen stiller med 1 representant.
Komiteen for plan, næring og miljø i Bodø kommune vil være kommunens politiske forankring
overfor prosjektet og inngå som egen referansegruppe.
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Til å gjennomføre prosjektet etableres en prosjektgruppe bestående av:
Ø 2 administrative representanter fra Bodø kommune
Ø 2 administrative representanter fra Nordland Fylkeskommune inkl. leder.
Ø 1 administrativ representant fra Statens Vegvesen
Ø 1 administrativ representant fra Jernbaneverket
Ledelsen av styringsgruppe og prosjektledelse har vært spesielt diskutert. I dag har Bodø
kommune ledelsen i styringsgruppen, ut i fra at mandatet kun er innenfor Bodø kommunes grenser
og det lave engasjement Nordland Fylkeskommune har hatt. Fylkeskommunen ønsket å ta over
dette ansvaret, ut i fra at de skal være pådriver for å legge til rette for bedre rammebetingelser for å
få flere til å reise kollektivt. Det begrunnes videre ut fra at fylkeskommunen har det fulle og hele
ansvaret for kostnads- og inntektssiden ved kollektivtrafikktilbudet, mens kommunen har et ansvar
sammen med statens vegvesen for tilretteleggingen. Det er på mange måter positivt at
fylkeskommunen ønsker å satse sterkt på dette, samtidig blir en sentral forutsetning at
fylkeskommunen inkl politisk ledelse må gi prosjektet betydelig oppmerksomhet. Hvis dette ikke
gjøres, kan det få følger for fremdrift og innhold. Fylkeskommunen har i møter gjort det klart at de
vil allokere de nødvendige ressurser, inkludert å øremerke en prosjektleder til dette prosjektet.
Prosjektgruppa skal både sørge for fremdrift og utføring av oppgavene, og gjennom sin bemanning
også dekke alle relevante tema og organisasjoner. I tillegg til de tre organisasjoner som sitter i
styringsgruppa foreslås det at jernbaneverket også blir representert. Driftsenhetene (Nordlandsbuss
og NSB) er næringsaktører og vil ikke være representert i prosjektgruppa, men i stedet trekkes inn
igjennom arbeidsgrupper og møter.
I tillegg til prosjektgruppa vil det bli opprettet arbeidsgrupper etter behov og som vil være underlagt
prosjektgruppa. Deltakerne i prosjektgruppa fungerer som ledere i nedsatte arbeidgrupper.

Geografisk avgrensing:
Det anbefales at området begrenses til byområdet i Bodø, i fra Tverrlandet til og med Løp på
Nordsida. Hurtigbåter, ferger og busstilbudet til distriktet er ikke med
En slik avgrensing skyldes
1) Kommundelplanens formål er å styrke kollektivtrafikken der hvor den naturlig kan
konkurrere med biltrafikken- mao kan få en miljøgevinst ved å satse på kollektivtrafikken.
2) Ressursmessig vil en utvidelse utover byområdet i Bodø bety betydelige komplikasjoner og
økt ressursbehov og trolig tidsbehov før en blir ferdig.
Mandat.
Resultatet av styringsgruppens arbeid skal være en felles helhetlig plan for kollektivtrafikken i
byområdet for perioden 2009 – 2013. Planen skal være klar til behandling i henholdsvis kommunen
og fylkeskommunen i juli 2010. (Kommentar: det jobbes med å avklare om evt forsinkelser med å
anskaffe et godt trafikkgrunnlag kan føre til forsinkelser. Dette vil være avklart til første
styringsgruppemøte, og kan bli et av de første spørsmålene styringsgruppa må avklare.)
Arbeidet skal omfatte:
a. Klargjøre dagens trafikkmønster og utviklingen over tid som grunnlag for forslag til endringer.
b. Sette konkrete mål for hva tiltakene skal resultere i - både i forhold til miljø og omfang
c. Utrede muligheter for bruk av nye finansieringskilder for kollektivtrafikk (belønningsordningen,
bompenger, avgifter) og foreslå tiltak. Vurdere pris/rabatter
d. Utarbeide alternative pakker/ scenarier for forskjellige tiltak og satsningsnivå, med forslag til
tiltak for utbygging og drift (infrastruktur, buss, sykkel og jernbane) som kan øke
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kollektivbruken i Bodø. De trafikale konsekvensene av de forskjellige pakkene skal
synliggjøres.
e. Vurdere dagens parkeringspolitikk og fremme eventuelle forslag til parkeringstiltak som kan
bidrar til å øke kollektivtrafikken
f. Vurdere kommunens utbyggingsmønster og komme med anbefalinger til føringer for
utviklingen.
g. Med bakgrunn i en klar konklusjon og anbefaling for punktene b, c, d og e utarbeide en
handlingsplan for kollektiv trafikken som skal gjelde for statens vegvesen, Nordland
fylkeskommune, Bodø kommune og Jernbaneverket. Planen skal også vurdere og foreslå
hvordan kollektivtrafikkarbeidet i Bodø bør organiseres, for å sikre oppfølging og
implementering.
Arbeidet organiseres med en prosjektgruppe og nødvendige arbeidsgrupper. Styringsgruppa har
fullmakt til å opprette grupper etter behov.
Budsjett.
Det vil påløpe en del kostnader i prosjektperioden. Hver deltaker tar sin del av arbeidsinnsatsen,
men det forutsettes felles finansiering av diverse utredninger og modellarbeid. Omfanget av dette er
per i dag ikke avklart. I tillegg dekker fylkeskommunen kostnadene til prosjektledelse og innhentet
ekstern prosessveileider (TØI v/ Gustav Nilsen)
Per i dag er det avklart at Statens vegvesen vil ta ansvaret med å få et bedre trafikkunderlag og
utarbeide en trafikkmodell som alle partene kan benytte. Gjennomføringen av en
reisevaneundersøkelse som del av dette er anslått til kr 600.000 som forutsettes deles på tre. En må
også forutsette andre kostnader til dette, samt innkjøp av konsulentbistand til informasjonsutvikling,
trafikkvurderinger oa. Det er sendt ut tilbudsforespørsel til konsulenter med tanke på utvikling/
forbedring av trafikantinformasjon på bussiden. Andre konsulentinnkjøp vil bli vurdert av
prosjektet når det er igangsatt. Per i dag antas at det totale beløpet som kommunen må dekke vil
være i størrelsesorden mellom kr 350.000 og kr 700.000. Problemstillingene og oppgavene som
inngår i dette arbeidet anses også å ha relevans i forhold til DA-midlene. Det anbefales derfor at det
søkes om å dekke deler av kostnadene til en reisevaneundersøkelse og bedret bussinformasjon fra
disse midlene. Et av prosjektets første oppgave vil være å avklare behovet for ytterligere
utredninger, samt kostnadene for dette. Da kostnadsomfanget ikke er avklart, foreslås det at
administrasjonen sender inn en søknad på kr 200.000 til DA-midlene for dekking av deler av
reisevaneundersøkelsen og deler av informasjonsutviklingsprogrammet, og kommer tilbake med evt
behov for restfinansiering i forbindelse med revidert budsjett eller evt budsjett for 2010.

Annet
I forbindelse med behandlingen av parkeringsplanen ble det vedtatt en rekke tillegg. To av disse er
det funnet mer riktig å behandle i forbindelse med dette arbeidet. Dette gjelder følgende tillegg
(inkludert kommentarene gitt i parkeringssaken)
• Det bør vurderes et samlet parkeringssystem i sentrumsområdet der offentlig tilgjengelige
parkeringsplasser i nærheten av sentrumsrunden inngår i et felles betalingssystem for parkering
og bussbruk.
Dette er bl.a utprøvd i Trondheim. Ideen er spennende men svært omfattende, og bør utredes
videre i forbindelse med KDP for kollektivtrafikk i Bodø by som er et felles prosjekt mellom
kommunen og Nordland fylkeskommune.. Tilbudet bør også vurderes utvidet til andre private/
kommunale/ fylkeskommunale kostnader som bompassering, båt, ferge, museer, kino, kultur ol.
Eksempelvis kan det kalles ”Bodø-kortet”)
• Parkeringsløsningen skal sees i forhold til de totale trafikk- og kollektivløsninger i Bodø.
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(Slik oppgaven er oppfattet kan dette være svært omfattende og ressurskrevende oppgave. Den
vil til dels bli berørt i forbindelse med kollektivplanen for Bodø by, som også forutsetter å
utvikle en trafikkmodell og skal vurdere Bodøs parkeringspolicy med tanke på
hensiktsmessighet for kollektivtrafikken.)
Konklusjon og anbefaling
Både Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune ser det nå som svært viktig å utarbeide et
plandokument som ivaretar Bodøs kollektivtilbud på en god måte og ønsker med dette arbeidet å gi
rammebetingelser slik at byen får bedre kollektive transportløsninger.
Fylket har gjort de nødvendige politiske vedtak og føringer for igangsetting av arbeidet. Derfor er
det viktig at kommunen vedtar oppstart av en kommunedelplan for kollektivtrafikk i Bodø.
Det må presiseres at denne planen må inneholde all kollektivtrafikk i byområdet inkl Tverrlandet i
Bodø. Det er også viktig å tilføre styringsgruppa et mandat slik at de grove linjene er hensyntatt.
Kommunen ser det som meget positivt at fylkeskommunen nå engasjerer seg med en forpliktende
kollektivtrafikkplan i form av FDP/KDP, og at man nå ønsker å være med å legge til rette for gode
rammebetingelser for å kunne utvikle kollektivtrafikken. Deres ønske om styring av prosjektet
gjennom ledelse i styrings- og prosjektgruppe må anses som positivt, men det legger også et klart
ansvar til fylkeskommunen både i gjennomføring av prosjektet og oppfølging i etterkant.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 22.01.2009:
Anne Stein (AP) fikk permisjon fra kl. 14.05 og deltok ikke i behandling av denne saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.
8 stemmer
Komite for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bystyret vedtar oppstart av kommunedelplan for Kollektivtrafikk slik det fremkommer av
denne sak og hvor styringsgruppa gis følgende mandat: ”Det skal utarbeides en felles
helhetlig plan for kollektivtrafikken i byområdet i Bodø for perioden 2009 – 2013. Planen
skal være klar til behandling i henholdsvis kommunen og fylkeskommunen i juli 2010.
2. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til finansiering av prosjektet når
kostnadsomfanget og forslag til inndekking er klart.
3. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en politisk oppnevnt styringsgruppe bestående av
to fra fylkeskommunen, to fra bystyret og distriktsveisjefen i statens vegvesen. Bystyret
oppnevner følgende til å sitte i styringsgruppa fra Bodø kommune:
a)
b)
4. Arbeidet organiseres med en prosjektgruppe og nødvendige arbeidsgrupper. Jernbaneverket
skal inviteres til å delta i prosjektgruppa. Styringsgruppa har fullmakt til å opprette grupper
etter behov.
5. Dagens partneravtale inkludert styringsgruppa opphører fra det tidspunkt ny organisering er
på plass.

Side 159

Forslag til innstilling
1. Bystyret vedtar oppstart av kommunedelplan for Kollektivtrafikk slik det fremkommer av
denne sak og hvor styringsgruppa gis følgende mandat: ”Det skal utarbeides en felles
helhetlig plan for kollektivtrafikken i byområdet i Bodø for perioden 2009 – 2013. Planen
skal være klar til behandling i henholdsvis kommunen og fylkeskommunen i juli 2010..
2. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til finansiering av prosjektet når
kostnadsomfanget og forslag til inndekking er klart.
3. Arbeidet organiseres som et prosjekt med en politisk oppnevnt styringsgruppe bestående av
to fra fylkeskommunen, to fra bystyret og distriktsveisjefen i statens vegvesen. Bystyret
oppnevner følgende til å sitte i styringsgruppa fra Bodø kommune:
a)
b)
4. Arbeidet organiseres med en prosjektgruppe og nødvendige arbeidsgrupper. Jernbaneverket
skal inviteres til å delta i prosjektgruppa. Styringsgruppa har fullmakt til å opprette grupper
etter behov.
5. Dagens partneravtale inkludert styringsgruppa opphører fra det tidspunkt ny organisering er
på plass.

Svein Blix
Rådmann
Henrik Brækkan
Kommunaldirektør

Jørn Roar Moe
Byplansjef
Saksbehandler: Geir Steinar Hanssen/ Jørn Roar Moe
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