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Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan
2017-2028
Forslag til innstilling
Bodø bystyre vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til planprogram regional transportplan
(RTP) 2017-2028

Sammendrag
Nordland fylkeskommune vedtok oppstart av arbeid med ny regional transport plan (RTP)
20.04.2015 og har nå sendt ut planprogram for denne planen på høring. Som knutepunkt for
samferdsel i Salten og Nordland er dette en viktig plan for Bodø kommune, spesielt siden RTP vil
danne grunnlaget for Fylkeskommunens innspill til nasjonale transportplan (NTP). Bodø kommune
ønsker å følge dette arbeidet tett og ber om å bli tatt med i aktuelle arbeidsgrupper i planarbeidet.

Saksopplysninger
Nordland fylkeskommune vedtok oppstart av arbeid med ny regional transport plan (RTP)
20.04.2015.
I plan- og bygningsloven er regional planstrategi det overordnede styringsdokumentet.
Gjeldende regional planstrategi for Nordland 2012 - 2016 ble vedtatt i juni 2012. I denne er
det vedtatt at Transportplan Nordland skal utarbeides som en regional plan etter plan- og
bygningsloven. Transportplan Nordland - 2013 til 2023, ble vedtatt i Fylkestinget i juni 2012 i sak
82/12. Det er etter dette, i oktober 2013, vedtatt fire ulike handlingsprogram knyttet til planen.
Disse er:
1. Fylkesveg og fylkesvegfergesamband
2. Kollektivtransport
3. Aktiv transport
4. Intermodale godstransporter.
Planen med handlingsprogrammer utgjør til sammen det som ofte omtales som Regional
Transportplan (RTP) for Nordland.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
inviterte deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli
særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Arbeidet med RTP sees i nær sammenheng med de innspill som fylkeskommunen skal gi til
arbeidet med Nasjonal transportplan

Vurderinger
For Bodø kommune som regionssenter i Salten og fylkessenter i Nordland er gode
samferdselsløsninger i regionen og fylket meget viktig. Som den desidert største byen i Nordland er
også et godt kollektivtilbud og gode fylkesveier av betydning for å skape en attraktiv by og gode
bomiljøer.
Kommende nasjonale transportplan (NTP) blir svært viktig for Bodø og Nordland med tanke på en
fremtidig flyplassløsning i Bodø og de muligheter dette gir innen byutvikling og
samferdselsutvikling. Samferdsel er svært viktig for regionforstørring og arbeidet med RTP må sees
i nær sammenheng med arbeidet med by- og regionsenterpolitikk.
Bodø kommune ønsker å følge prosessen med RTP tett og ber om å bli involvert på flest mulige
områder i arbeidet etter modell av det gode samarbeid mellom Bodø kommune og Nordland
fylkeskommune innen by- og regionsenterpolitikk.

Konklusjon og anbefaling
Rådmannen anbefaler at Bodø bystyre vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til planprogram
for regional transportplan. Rådmannen mener det er viktig at Bodø kommune får en sentral plass i
det videre arbeid med regional transportplan.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann
Grete Kristoffersen
Utviklingsdirektør
Saksbehandler: Asgeir Jordbru

Trykte vedlegg:
Forslag til høringsuttalelse til planprogram regional transportplan 2017-2028.
Høringsutkast – Planprogram RTP Nordland 2017-2028

Utrykte vedlegg:
Kommuneplanens samfunnsdel
<Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

