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Etter avtale med Jonas Bjørklund, avdeling Byplan i Bodø kommune, gjennomførte LÉVA Urban Design  en 
digital spørreundersøkelse om Mørkved Bydelssenter. 

Hensikten med undersøkelsen har vært å innhente faktabasert kunnskap om dagens situasjon sett fra 
brukerne og innbyggernes side som en del av forarbeidet og utarbeidelse av planprogram for områderegu-
leringen. 

LÉVA sin erfaring viser at et grundig forarbeid og bruk av metoder som inkluderer og engasjerer lokalbe-
folkningen, før man i gangsetter arbeidet med selve planarbeidet, gir en bedre og mer positiv prosess som 
i større grad kan ivareta de lokale interesser. 

Spørreundersøkelsen er utført gjennom et stedfested digitalt spørreskjema, og er oppbygd etter de tre 
temaene stedsbruk, stedsidentitet og stedsinteresser. I tillegg har undersøkelsen spurt lokale innbyggere 
og brukere om direkte innspill ideer til prosjektområdet. 

Undersøkelsen ble gjennomført i full anonymitet, da respondentene er blitt spurt om sensitive spørsmål, 
samt stedfestet dem.

Perioden undersøkelsen var åpen:  30. november - 12. desember 2018. (12 dager)
Antall fullførte besvarelser: 468

PROSJEKTETS OMFANG



4Digital  medvirkning:  Mørkved Bydelssenter

Undersøkelsen fikk i sin distribusjonperiode på kun 12 dager, en meget 
god oppslutning.  Ikke utypisk for slike digitale spørreundersøkelser, 
viser kjønnsfordeling  at en overvekt av kvinner som har gjennomført 
undersøkelsen. Av erfaring er som regel kvinner ofte mer engasjert i å 
ta undersøkelser. 

Aldersfordelingen viser at undersøkelsen har nådd ut bredt blant 
befolkningen, men at aldersgruppen 20-39 er overrepresentert 
sammenlignet med SSBs tall for aldersfordeling i området. 

Dette kan skyldes at det er mange studenter som bor på Mørkved, og 
det er mulig at store deler av denne gruppen ikke har endret adressen i 
folkeregisteret. Dette vil da resultere i noe avvik sammenliknet med SSB 
sine tall. 

Øvrig bemerkes det at det er meget vanlig at både den eldre og 
yngre aldersgruppene, ikke er like godt representert i digitale 
spørreundersøkelser, noe denne undersøkelsen ikke er et unntak fra. 

Tall fra SSB

Utvalg

Antall respondenter: 789%0 20 40 60 80 100

0-19

20-39

40-59

60-79

80+

Aldersfordeling
ALDERSFORDELING

Tall fra SSB

Utvalg

%0 20 40 60 80 100

gutt/mann

jente/kvinne

ønsker ikke svare/vet ikke

KjønnsfordelingKJØNNSFORDELING

RESPONDENT UT VALG
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0 20 40 60 80 100

Annet

Alene med barn

Bor med foreldre

Bokollektiv

Aleneboende

Par uten barn

Par med barn

Hvordan vil du best beskrive din husstand?

RESPONDENT BOPEL (477 klikk)

RESPONDENT STUDIEOMRÅDE (187 klikk)

RESPONDENT ARBEIDSPLASS (135 klikk)

%

%

I dette spørsmålet hadde respondenten mulighet til å krysse av på flere 
valg, men av erfaring er det ofte at folk kun setter ett kryss - da på det 
alternativet de mener er mest riktig. 

Kart for bopeler viser forøvrig en jevn fordeling av bopeler i området 
blant respondentene som har krysset av at de bor på Mørkved, samt at   
det er flere som identifiserer seg som innbygger av Mørkved selv om de 
bor utenfor - f.eks på Hunstad eller i Bertnes.  

0 20 40 60 80 100

Jeg jobber på Mørkved

Jeg studerer/går på skole på Mørkved

Jeg besøker Mørkved av og til

Jeg bor på Mørkved

Hva er ditt forhold til Mørkved?HVA ER DITT FORHOLD TIL MØRKVED?

HVORDAN VIL DU BEST BESKRIVE DIN 
HUSSTAND?

flervalg mulig %
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% % %
Alle respondenter, antall: 446 Alle respondenter, antall: 446

0 20 40 60 80 100

Moped

Tog

Annet

Blir Kjørt

Buss

Sykler/går

Kjører bil

Hvordan kommer du deg vanlighvis til og fra 
arbeid/skole?

0 20 40 60 80 100

Joker Mørkved

City Nord/Stormyra

Coop Extra Støver

Andre steder

Rema 1000

Hunstadsenteret

Coop Extra Mørkved

Hvor gjør du vanligvis dine daglige innkjøp?

Alle respondenter, antall: 532
%

Bruker du Mørkved byddelsenter idag?

Ja Nei

Selv om store deler av utvalget har krysset av 
at de ’kjører bil’ til ’arbeid/skole’ er det også en 
generelt stor andel som ’sykler/går’ på tvers av 
aldergrupper.

Det er flere respondenter som kommenterer 
at ønsker bedre vedlikehold av stier og gang/
sykkelveger, samt å tilrettelegge bedre slik at 
de også kan benyttes i vinterstid. 

Både spørsmålet om ”hvor man gjør daglige 
innkjøp” og om man ”bruker Mørkved 
bydelssenter” peker mot at senteret blir godt 
brukt i henhold til dagens situasjon.

Det blir likevel kommentert gjennom kvalitative 
innspill at man savner bedre utvalg i dagligvare 
butikkene i bydelssenteret.

Når fordelingen av brukere av bydelsenteret blir 
fordelt på alder, fremkommer det at senteret er 
mindre populært blant yngre brukere. 

HVORDAN KOMMER DU DEG 
VANLIGVIS TIL OG FRA ARBEID/SKOLE?

HVOR GJØR DU VANLIGVIS DINE DAGLIGE 
INNKJØP?

BRUKER DU MØRKVED 
BYDELSSENTER IDAG?

BRUK OG MOBILITET

0-19

59 respondenter 325 respondenter 126 respondenter 22 respondenter

20-39 40-59 60-79

Prosentfordeling i aldersgruppene

NEI

JA

%

0-19

59 respondenter 325 respondenter 126 respondenter 22 respondenter

20-39 40-59 60-79

Prosentfordeling i aldersgruppene

NEI

JA

%
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Alle respondenter, antall: 469

%

%0 20 40 60 80 100

Ut av byen

Annet

Til en annen del i landet

Til Bodø sentrum

Internt i Mørkved bydel

Hvor kunne du tenke deg å flytte?

%

Alle respondenter, antall: 91

Respondenter som ønsker å flytte, antall: 90

Alle respondenter, antall: 91

0 20 40 60 80 100

Jeg trives ikke

Føler ingen tilknytning til Mørkved - bor
her kun pga skole/jobb

Annet

Boligen passer ikke mitt behov lengre

Hvorfor ønsker du å flytte?

0 20 40 60 80 100

Jeg trives ikke

Føler ingen tilknytning til Mørkved - bor
her kun pga skole/jobb

Annet

Boligen passer ikke mitt behov lengre

Hvorfor ønsker du å flytte?

BOLIG OG FLY T TING

Blant undersøkelsens respondenter er det ikke 
bemerkelsesverdig mange som har planer om å 
flytte fra Mørkved. Av de som har planer om å 
flytte har nesten 1/3 klikket på at de har planer 
om å flytte internt i bydelen. 

Det er positivt at det er få som flytter på grunn 
av mistrivsel og de har enten andre behov i 
forhold til deres egen bolig eller andre grunner.

Blant de som tenker å  flytte ut av Mørkved, 
svarer en stor andel ”annet” - på kommenterer 
besvarer de fleste at de skal ’studere andre 
steder’. 

HAR DU PLANER OM
Å FLYTTE? HVOR KUNNE DU TENKE DEG Å FLYTTE?

Har du planer om å flytte?

Ja Nei

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jeg trives ikke

Føler  ingen tilknytning til Mørkved - bor her
kun pga skole/jobb

Boligen passer ikke mitt behov lengre

annet

Diagramtittel

HVORFOR ØNSKER DU Å FLYTTE 
UT AV MØRKVED?

HVORFOR ØNSKER DU Å FLYTTE?

Respondenter som ønsker å flytte ut av Mørkved, antall: 71

%
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IDENTITET 

BESKRIV MØRKVED MED TRE STIKKORD:

naturnært
rolig

studentmiljø

koselig
nærttrygt

sentraltidrett

potensiale

lite
trivelig

tilbud

�nt

bilbasert
kjedelig

turmuligheter

universitet

tilgjengelig
praktisk

familievennliggetto

aktivt

rotete

markalandlig

slitent

lokalmiljø

folksomt

kompakt

mangfoldig

sosialt

stille

bomiljø tristhjemme voksende

mørkt

stygt

utvikling

suburbia
utdatert

utsikt

skole

dagligvare

lite fritidstilbud

dårlige veier

gammeldags

boligfelt

asfalt

lite tilbud

fantastisk

friluftsliv

trangt

bydel

stort

lite butikker

barndomshjem

Utdatert

uteliv

tomt

bra

fritidstilbud

kollektivt

nærmiljø

snøriktspredt

�ott

ungt

mangler utearealer for unge

identitetsløst

lite kaféer

oversiktlig

attraktivt

mangelfull

lysløype
ukoselig

variert

vennlig

utkant

kaldt

best dødt

dårlig kollektivt

identitetsløst

helsetilbud

kjøpesenter

ressursterk

selvstendig

knutepunkt

samlestedspennendeusentralt

jobbnært

dyrt

øde

gratis parkering

gratis parkering

usammenhengende

usammenhengende

innholdsrikt

komfortabel

tra�kert

sykehjem

De som svarte på undersøkelsen ble her spurt 
om å beskrive Mørkved med tre stikkord. 

Ordskyen viser akkumulert størrelse på 
gjentatte ord som de som har svart forbinder 
med Mørkved. Det man i størst grad forbinder 
med Mørkved er at det ligger i nærhet til natur 
- som gjenspeiles gjennom andre ord som 
turmuligheter og marka. 

”Trygt”/”Koselig” og ”kjedelig” er ofte ord som 
dukker opp sammen i slike ordskyer, slik som 
tilfellet her. 

Dette gjenspeiler ofte områder som forandrer 
seg lite eller er rolige og oppleves som trygt og 
koselig fordi det er kjent og folk har minner til 
det. Uforandelighet kan samtidig oppleves som 
kjedelig over lengre tid, men kan også i stor grad 
være attraktivt for barnefamilier og oppfattes 
’familievennlig’. 

Det er en overvekt av stikkord som assosieres 
med noe positivt - men negative ord kan 
assosieres med ”getto” går også igjen. Dette 
skyldes bråk og uro fra samlinger av sosialboliger 
som ligger i boligfeltet. (Ref. side 13 ”Steder som 
er mislikt”)
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BESKRIV DEN TYPISKE MØRKVED INNBYGGER MED TRE STIKKORD

student
familieorientert

hyggelig

friluftmenneske
aktiv

sporty

ung

sosial

alminnelig

imøtekommende
pensjonist

rolig

snill

mangfoldig

engasjert

barnefamilie

pendler

junkie

vennlig

glad

omgjengelig

introvert

hjelpsom

fattig

barn

akademiker

lokal

festglad

hø�ig

jovial bilist

etablerttravel

urban

lat

bygdefolk

positiv

raus

jordnær

hjemmekjær

yrkesaktiv

voksen

åpen

kunde

nyskjerrig

morsom

Nordlending middelaldrende

�erkulturell

enslig

god

nabo

avslappet

tilfreds

�yttefot

traust

på

lojal

selvsentrert

stolt

bråkete

miljøbevisst

kjedelig

in�ytter

inkluderende

ryddig

velstående

Bodøfolk

rask

grei

sliten

ærlig

stolte

anonym

til�ytter

hvit

hundeeier

sur

bortskjemt

hybelboerkul

kriminell

kulturell

menneske

lærer

langtidsbeboer

gangster

eneboligeier

gjestfri universitetsansatt e�ektiv trygg

omtenksom

oppegående

�eksibel

usosialkreativ

dynamisk

inn�ytter

blide

bevisst

best

intellektuell

irritert overlegen

Mørkved

til

knyttet

prisbevisst

Ordskyen viser akkumulert størrelse på 
gjentatte ord som de som har svart forbinder 
med ”Mørkved-innbygger”. De som svarte på 
undersøkelsen ble her spurt besvare spørsmålet 
med tre stikkord. 

Ordskyen viser hvilke ord som er gjentakende 
fra de 430 respondentene som valgte å svare på 
dette spørsmålet. 

Ordskyen indikerer at Mørkved består av 
studenter og familier. Man kan anta at store deler 
av befolkningen er aktive og friluftsinteresserte. 
Denne ordskyen gjenspeiler mange likhetstrekk 
med hvordan man forbinder området. 

Det som er verdt å merke seg er at flere også 
nevnte ting som kan assosieres med ”junke” 
herunder ord som ”alkoholiker”, ”ruset” og 
”junkie” - noe som kan skyldes assosiasjoner til 
kommunale boliger eller andre utsatte miljøer
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STEDER SOM ER GODT LIKT

Kartet illustrerer hvor intensiteten av klikk har vært størst. Respondenten fikk også opp spørsmålet 
”Hvorfor liker du dette stedet?”. Tekstboblene viser et sammendrag av hva som er klikket på og 
hvorfor folk har markert stedet. 

MARKER OPPTIL TRE STEDER DU LIKER PÅ KARTET:

Idrettsområde
- Flott idrettsanlegg for barn og voksne!
- Nærhet til treningssenter er viktig.
- Her er det både svømmehall, sportsarenaer, og 
treningsenter, alt med flotte parkeringsmuligheter 
slik at alle har mulighet til  komme seg hit.
- Idrettsmekka for barn og unge
 

Mørkved bydelssenter
- Gode spisesteder, kafe og butikker
- Her er det potensiale
- Småbyaktig, møteplass, mennesker
 

- Rolig og fredelig
- Nydelig rekreasjonsområde
- Fint for ungene å leke i fjæra, 
utsikt tenne bål og utekos
- Kjekt med gapahuk
- Natur og hav
- Fine naturstier

NU
Skaper arbeidsplasser 
og kompetanse
En fin skole 
Sosialt på universitetet

Futelva
Fin elvepark
Barnevennlig turområde

- Flott skole med 
nærhet til naturen

Samfunnet
- Flott utested og møteplass 
for unge
- Samlingssted for unge
- Bra med arrangementer og 
studentvennlige priser

- Mørkveds egen fjelltopp!
- Gode turopplevelser
- Fin utsikt

-Studentblokkene 
-Beste plassen jeg har bodd 
som student
- Sosialt

Hunstadsenteret
-Flott kjøpesenter med 
mange tilbud

Marka
- Nærhet til Bodømarka er viktig.
- Fint turområde
- Natur og fredfylt
- Godt tilrettelagt løypenett
- Lysløype

Funksjoner og områder som er knyttet til 
natur/friluftsliv, og studentaktiviteter blir 
gjentakende besvart.

De som har svart på undersøkelsen ser 
også potensiale i Mørkved bydelssenter 
og tilbudene som finnes (serveringssteder, 
kaféer, butikker) som får mange positive 
kommentarer. 

Antall klikk på kart totalt: 1177
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STEDER SOM ER MISLIKT

Kartet illustrerer hvor intensiteten av klikk har vært størst. Respondenten fikk også opp spørsmålet 
”Hvorfor liker du ikke dette stedet?” Tekstboblene viser et sammendrag av hva som er klikket på 
og hvorfor  det har blitt markert.

- Lite brukt fotballbane
- Dårlig belysning
- Dårlig vedlikeholdte stier
- Dårlig utnyttet og ubrukt 

- Rotete parkering
- Mye støy
- Bildominert
- Vanskelig å finne parkering

- Sosialboliger med mye bråk
- Utrygt
- Rusmisbrukere
- Kriminalitet
- Belastet område

- Flaskehals
- Dårlig trafikkavvikling

- ubrukt/utrygt området
- rusmisbrukere
- gammelt og slitt
- tomme bygninger

Mørkved 
bydelssenter
- Dyrt og dårlig utvalg i 
butikker
- For mye parkering - lite 
oppholdssteder
- Skittent - mye søppel
- Rotete (i butikkene og 
uteområder)
- Mørkt og dystert
-Utrivelige uteområder- 
lite som skjer - kjedelig.

- Rusmisbrukere
- mye uro - utrygt
- sosialboliger
- utrygg skoleveg
- narkomane

De som har svart på undersøkelsen 
markerer Mørkved bydelssenter som 
et sted de ikke liker, begrunnelsen er 
mangel på grønt og kommentarer som 
generelt går på det estetiske utrykket og 
utvalget av og i  butikker. Det poengteres 
bl.a. at det var synd at posten flyttet. 

Områder med sosialboliger oppleves som 
utrygge - da det er mye rus og bråk på 
nattestid.

MARKER OPPTIL TRE STEDER DU LIKER PÅ KARTET:

Antall klikk på kart totalt: 558
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ØNSKER FOR FREMTIDENS MØRKVED BYDELSSENTER

HVILKE FUNKSJONER, AKTIVITETER OG TILBUD FØLER DU MANGLER I MØRKVED BYDELSSENTER

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ingenting

Annet

Parkering

Tilbud knyttet til idrett

Kollektivtilbud

Flere matbutikker

Marked, boder, utsalg ute

Fritidsmuligheter (utenom idrett)

Barnevennlige aktiviteter

Møteplasser innendørs

Flere handlemuligheter

Møteplasser utendørs

Kulturarrangementer på kveldstid

Torg, urbane uterom

Flere spisesteder

Mer grøntareal, park

Hvilke funksjoner, aktiviteter og tilbud føler du mangler i Mørkved bydelssenter?

ANTALL KLIKK

Antall respondenter totalt:  515
Antall klikk:   2376

Flervalg mulig:

De funksjonene som er mest ettertraktet i Mørkved bydel er grøntarealer 
og møtesteder, både kommersielle og ikke-kommersielle. 

Tilbud som ser ut til å være dekket er matbutikker, kollektivtransport, 
parkering og tilbud knyttet til organisert idrett. 
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HAR DU NOEN INNSPILL ELLER  IDÉER TIL OMRÅDET?

INNSPILL TIL OMRÅDET

GENERELT OM INNSPILLENE

Det er tydelig at Mørkved lokalsenter og området rundt oppfattes som et området med et stort 
uutnyttet potensiale. Mange av respondentene viser et stort ønske om til at stedet skal bli bedre, 
og de har mange nyanserte innspill på hva som skal til.

På de neste sidene er innspillene delt inn etter hvilke arealer de tilhører. Utenom disse er det 
kommet en rekke innspill som gjelder hele området.

Det er et generelt behov for at bedre lyssetting, bedre uterom. Det er viktig å tenke utviklingen 
helhetlig og få bebyggelse til å snakke bedre sammen. Både funksjoner og innganger bør 
koordineres mye bedre.

Det ønskes generelt bedre belysning og flere sitteplasser i uterommene.

Det er generelt et ønske å få til et mere levende lokalsenter med flere butikker, kafeer og møteplasser. 
Det er endel som mener, at det må gjørs noe med hele bygningstrukturen. Utenom en rekke 
ønsker til funksjoner og estetikk er det flere som mener man bør overveie torghandelkonseptet 
med overdekning. 

I denne delen av undersøkelsen fikk respondentene mulighet til å komme med innspill og gode 
idéer til utvikling av området som omfatter Mørkved bydelsenter. De som svarte på undersøkelsen 
fikk også mulighet til å trykke på tegningen på neste side, og gi en plassering i bildet til innspillet 
sitt. Totalt er det blitt registrert 237 innspill på kart og 109 kommentarer uten plassering. Området 
har blitt delt opp i 3 soner for å enklere fremstille hva som har blitt sagt om hvilke områder.

UTVIDELSE
NORD UNIVERSITET

IDRETTSANLEGG

SVØMMEHALL

TRENINGSSTUDIO

MØRKVEDHALLEN

BARNEHAGE

BUSS

SYKEHJEM

OMSORGSBOLIGER

COOP

JOKER

NORD UNIVERSITET

CAFE

RESTAURANT,BAR

FRISØR

PIZZABAKEREN

1

2 3



14Digital  medvirkning:  Mørkved Bydelssenter

IDRETTSANLEGG

SVØMMEHALL

TRENINGSSTUDIO

MØRKVEDHALLEN

COOP

JOKER CAFE

RESTAURANT,BAR

FRISØR

PIZZABAKEREN

1.A FUNKSJONER I BYDELSENTERET

Blant funksjoner, så ønskes et bredere utvalg av 
og i butikker. 

Eksempel:

• utbygging av blant annet Coop.
• postbutikk
• spesialbutikker. (slakter, osteforhandler, 

fiskebutikken) 

Det er ønsker om mange av de funksjoner 
man kjenner igjen fra mindre sentre - f.eks. 
’Jack&Jones’, ’Solid’, ’Vero Moda’ m.m.

Det som går igjen av kommentarer er at 
det etterlyses både uformelle og formelle 
møteplasser for forskjellige grupper som kan 
brukes året rundt. 

Eksempelvis:

• serveringssteder med hyggelige sitteplasser 
• studentkafe med lave priser hvor studenter 

kan sitte å jobbe - med lang åpningstid. 
• kultur-kafé/møteplasser for innvandrere
• paviljonger eller annen overdekning 

med varmelamper i forbindelse med 
serveringssteder.

• bydelsbibliotek, bydelskino og en 
ungdomsklubb 

”Tror også det med fordel kunne byg-
ges en del boliger for få mer liv direkte i 
tilknytning til området. Gågata fungerer 
ikke. Folk vil ikke gå fra bygg til bygg. 
Lage glassoverbygg som forbinder byg-
gene og gjør det til et mini kjøpesenter.”

”...det hadde vært fint om man hadde 
laget en kulturcafe, som inviterer til at 
lokale og innvadrere kan møtes ...
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1.

”Det må gjøres noe med all parkeringa 
på Mørkved. Den går på bekostning 
av opphold for mennesker og virker 
bortvisende på folk. Det er utrygt og 
uavklart.” ”Gjøre dette bygget om til et storsen-

ter med kjedene som er fra før + hand-
lemutigheter: jack and jones, solid, 
vero moda o.l”

”Fritidsbygg for ungdom/unge 
voksene.”

”Paviljonger der hvor en har mulighet 
til å spise ute, men under tak.”

”Post i butikk”

”Ungdomsklubb, 13-18 år”

”Cafe/møtested
”

”Utekafeer med varmelamper; selv-
stendige gründere som ikke behøver 
bruke alle driftsmidlene på leie; bring 
tilbake slakteren, osteforhandleren, 
fiskebutikken (selv om vi jo har en flott 
allerede), spesialbutikkene osv.”
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”Behold den trange gata-følelsen i området 
fra Joker mot Pizzabakeren. Her ligger for-
retninger med store, flotte vinduer som gir 
et nostalgisk preg som Bodø med sine brede 
gater mangler. Men flere/andre butikker må 
inn.” 

”Her er det utrolig shabby. Det står søp-
pelkasser overalt. Her er det også trær 
som heller mørklegger denne bakgata 
enn at de gjør den koselig. Her trengs det 
belysning. Og enten må huset rives eller 
så må trærne bort, er jeg redd.”

”Fikse opp hovedgaten og få 
bygningene til  snakke bedre 
sammen og få færre baksider.”

”Mange av veggene er kalde og 
gamle. Mørkved er et ungt og ur-
bant område, hva med  leie inn noen 
til  tagge kunst på veggene? Som i 
sentrum.”

1.B ESTETIKK I BYDELSSENTERET

Utformingen av gaterom, lesbarhet er dårlig/
ulogisk og de mange lukkede fasader bemerkes 
som en utfordring, og det kommer mange innspill 
som oppfordrer alle 1. etasjer i lokalsenteret (så 
vidt det er mulig) gjørs publikumsrettede og at 
inngangene til de enkelte bygg plasseres slik 
at de vender mot ”hovedgaten”. Det er mange 
baksider i området idag som oppleves utrygge, 
fordi det er dårlig belysning og mye søppel. Det 
kommer forslag om å fjerne parkeringsplasser og 
gjøre disse arealer mere attraktive og vennlige.

Området trenger oppussing og respondentene 
etterlyser flere benker og mer grønt. Det kommer 
forslag om gatekunst, som kan være med på å 
løfte området rent estetisk. Det foreslåes bruk av 
buldrestein og kupert/bakkete asfaltlandskap, 
for lek med sykkel og sparkesykkel.
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1.

”Hvis ikke bygget blir fer-
digstilt noen gang, så kan jo 
veggen pyntes på av gate-
kunstnere”

”Dette skal vel være en slags hovedgate 
(...). Men rart at det er en trafikkskole 
og en kiropraktor eller noe sånt som 
befinner seg i nederste etasje. Mer 
naturlig ha slikt i andreetasjer? ”
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”Gjør dette til et torg/plass hvor det 
kan være ulike arrangementer, både 
høytidelige og uhøytidelige, plan-
lagte og uplanlagte.”

”Her er plass til forbe-
dring. Bedre asfalt og 
bedre utnyttelse av 
parkeringsarealet. Flere 
parkeringsplasser - an-
dre vil fjerne parkerings-
plassene her.”

”Det er behov for mer grønt her. Det 
grønne bør blant annet skjerme mot 
veien, så stedet blir mer vennlig og 
brukbart. Aktivitetsområde for barn 
og ungdom  - eventuelt en skate-
park.” 

”Boder til et fast søndagsmarked slik 
som det ofte er i Oslo. Perfekt for 
studenter, og også for miljøet mtp. 
Gjenbruk.”

2. PARKERINGSPLASS

Det er bred enighet om at parkeringsplassen kan 
utnyttes mere effektivt, og at den bør forskjønnes. 
Det kommenteres at parkeringsplassen er det 
første man møter når man kommer til lokalsenteret 
fra Mørkvedveien, og det bør arbeides på å gjøre 
parkeringsplassen mere trivelig. 

Noen foreslår  at  parkeringsplasser flyttes under 
bakken eller i en bygning, så bilene eller det 
tomme asfaltarealet der midt i lokalsenteret kan 
erstattes med møteplasser, en park, uteservering 
og andre programmer som skaper byliv. Det 
kommer forslag om å teste  programmering 
midlertidig med f.eks ’pop-up parker’ og 
’møteplasser’.

Øvrig bemerkes det at hvis det skal endres 
parkeringmønster, må det opprettes plasser hvor 
man kan møtes. 

”Å gi en velkomst til besøkende av Mør-
kved bydelssenter i form av en svær 
parkeringsplass fordrer ikke til trivsel.”

”Få parkerimgen under bakken for å frigi areal til 
møteplass, park, uteservering for resturanter etc. 
Se byer som Pontevedra spania som er bilfri, og 
der det er biler, er parkeringen under bakken. En 
annen mulighet er å bygge ett platå ovenfor.”
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3.

”Lag dette til et parkområde. Det vil knyt-
te barn og eldre sammen siden det er kort 
for de som bor på sykehjem og eldrebo-
ligene og nærhet til barn og barnehager 
og studenter. ”

”Kan det gjøres noe her for å unngå 
den soleklare bakside-følelsen som 
man i dag opplever? At folk som kom-
mer gående fra start blir tatt i mot og 
ønsket velkommen til Mørkved?”

”Park med salgsboder, uteservering, 
liten konsert/musikkscene. Generellt 
til sistnevte hadde det vært fint med 
en scene der diverse kulturelle innslag 
kunne vært sommerstid. Det hadde 
vært samlende for bydelen”

” Skap en trivelig og opplyst park med 
litt treningsstativer, skatteområdet etc”

 ”Utendørs treningsapparater.”

3. GRØNTOMRÅDE BAK COOP EKSTRA

Det er bred enighet om at arealet mellom COOP 
og sykehjemmet bør være en vel-programmert 
park for alle generasjoner. 

Det etterlyses en bilfri park som er flettet sammen 
med hagen til sykehjemmet, med programmering 
som skaper et levende område med et mangfold 
av aktiviteter. For å oppnå dette foreslåes  bl.a. 
programmering som: 
 
• benker 
• leke- /treningsapparater til barn og voksne i 

alle aldre. 
• tuftepark
• Skatepark
• Scene med kulturinnslag
• Spiselige vekster

Andre innspill er 

• Utvidelse til et senter
• Klesbutikk
• Utvidelse av coop med leiligheter
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”Ikke rot dette til sånn 
som i byen. Den har mistet 
alle sin sjarm, ingen hel-
hetstenkning.”

Utfordringen er at alle næ-
ringsbyggene har inngangene 
veldig vilkårlig å hele området 
er planløst og lappet sammen.  
Ingen definert torg/tun.

Det må tenkes nytt om gangakser på 
langs og på tvers av Mørkved. Hvor 
ferdes folk og hvorfor. Det må kobles 
logisk og ledes logisk. Man bør ha fokus på et sentralt torg/

park med moderne og trivelige bygg 
som kommuniserer med landskapet og 
en harmonisk overgang fra bydelssen-
teret og områdene rundt.

”Ønskelig med midlertidige løsninger for 
Mørkved i påvente av større endringer. Som 
boder med salg, pop-park på et par parke-
ringsplasser, noe så enkelt som flere benker 
rundt omkring så man har et sted å sitte 
når man har kjøpt en is (nå er alternativet 
steiner, fortauskanter og ei strøsandkasse), 
utearrangement og liknende.” 

Alt rundt Mørkved bydelssenter er så rotete. 
Ingen form på det. Har aldri tenkt at her er 
det koselig og fint. Fint å bo her, men lite å 
skryte av utseendemessig.

GENERELLE INNSPILL OG INNSPILL IKKE 
KNYTTET TIL LOKASJON (ANTALL 109)

Utenom innspill koblet til kart har det vært 
anledning til å komme med mer overordnede 
innspill til utviklingen av bydelssenteret. 
Innspillene kan overordnet inndeles i følgende 
temaer.

• estetikk
• funksjoner
• møteplasser
• konkrete ideer
• mobilitet
• trygghet

Tekstboblene representerer noen utdrag.

”Uformelle steder å sette seg ned inne-
dørs på vinteren mangler. Det bør også 
tas hensyn til solforhold ved etablering 
av park og/eller torg.”

Det er også mange baksider på bygnin-
ger, der det også er mørkt og det føles 
ikke trygt å gå der på kveldstid eller i 
mørket. Flere folk i området ville gjort 
at det føles tryggere.

”Fint område, men det er litt vanskelig 
å finne frem til de ulike butikkene hvis 
man ikke har vært i området så mye.  
Det er lite oversiktelig, men det har 
potensiale til å bli veldig koselig plass”

”Mørkved er ikke verdens verste plass 
akkurat nå, men området er mye preget 
av slitasje og gamle bygg, med tanke på 
hvor nert det er til uin burde det pusses 
litt opp få en mer moderne attraktiv stil 
så kan bidra å trekke fler studenter til 
byen. Nye butikker å matsteder (ikke for 
dyre) tror jeg å hadde hjulpet.”
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Det er også kommet inn innspill til konkrete tiltak 
utenfor det markerte området. De fleste handler 
om å skape bedre forhold for gående og syklister.

Blant annet bedre og mere attraktive sykkelfor-
bindelser til Bodø sentrum samt Høgliatoppen og 
Bjørndalstoppen.

”Mange går langs veien her (om kvel-
den) i stedet for  bruke gangsstien, for 
gangstien er mørk og skummel og ofte 
ikke strødd. Jeg går aldri her. Ingen 
kan se deg om noe skjer på kveldstid.”

”Forbedre krysset Slekksveien/
Høgliveien for gående og syklister.”

”Bedre merking av et av Mørk-
veds mest trafikkerte veikryss 
for gående/syklister.”

”Fremtidige gangbroer der knytter nye studentboli-
ger sammen med  hhv. VGS og Universitetet - Skape 
kortere vei og lavere høydeforskjell fra blokkene til 
uddanningsstedene og bydelssenteret. ”

”Fiks opp fin naturlig vei mot 
sentrum fra universitetet.”

”Gangoverfelt burde vært HER”. 

”Hadde det vært bedre sykkelstier med belys-
ning og folk fra Høgliatoppen til Bjørndalstoppen, 
hadde det ikke vært nødvendig for oss  kjøre bil for  
levere i barnehagen. Vi bor kun 3 min fra jobb, men 
har 10km t/r/t/r med levering i barnehage.”

KOMMENTARER UTENFOR OMRÅDET
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Kunne du tenke deg å aktivt delta videre i 
utviklingen av Mørkved bydelssenter?

Ja Nei

JA

NEI

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bli påkoblet som representant for en klubb eller forening

Være med å planlegge/gjennomføre midlertidige tiltak

Være med å organisere arrangementer - kultur, sosiale tiltak

Være med å starte et nytt tilbud

Være med å utforme visjonen for bydelssenteret

Hvordan kunne du tenke deg å delta?

Antall respondenter:  486 Antall respondenter:  170
Flere valg mulig

flervalg mulig

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Annet

Ønsker ikke videre informasjon

Kreativt arbeidsverksted

Informasjonsmøte

Formell nabovarsling

Kommunens hjemmeside

Lokalt media

Facebook eller andre sosiale medier

Hvordan ønsker du å få informasjon i den videre prosessen?

Foretrukket informasjonkanal blant respondentene er 

Facebook eller andre sosiale medier, men lokalt media er 

også en viktig informasjonskanal. 

Det er en stor oppslutning av respondentene som engasjerer 

seg og som har et ønske om å delta videre i prosessen. Det 

er uvanlig  og veldig positivt mange som ønsker å være med i 

arbeide om å forme visjonen for bydelsenteret og starte opp 

et nytt tilbud. 

%

%

ENGASJEMENT OG VIDERE UT VIKLING

HVORDAN ØNSKER DU Å FÅ INFORMASJON I DEN VIDERE PROSESSEN?



21Digital  medvirkning:  Mørkved Bydelssenter

ØVRIGE KOMMENTARER

HAR DU ANDRE INNSPILL ELLER KOMMENTARER?

I slutten av spørreundersøkelsen har det vært mulighet for å komme med generelle 
innspill.
Her er langt de fleste kommentarene veldig positive med alt fra skryt til kommunen 
til håp for fremtidens Mørkved. 

Utrag:

Gratulerer med en ny måte å gjøre med-
virkning på for Bodøborgere! 
Dette var forbilledlig - håper det etableres 
som praksis i mange andre utbyggings- og 
utviklingsprosjekter. I tillegg til andre metoder 
som infomøter, fb, verksteder.

Har en drøm om å flytte tilbake til 
bydelen med nystiftet familie.

Det er bra at dette kommer 
på agendaen. Har bodd her 
siden 1984 - dette er på tide.

Takk for at dere gjør noe 
med stakkars mørkved!

Kjør på, veldig bra at dere 
starter prosessen med denne 
type involvering!

Kjøyr på! Dette er spennende 
arbeid, og med en stor potensiell 
oppside. Eg heiar på dykk!

Når folk velger hvor de skal bosette 
seg, spiller tilgang på fritidstilbudene 
en stor rolle: hva kan jeg og familien 
gjøre når skole og arbeidsdagen er 
over? Kvaliteten på fritids- og kulturtil-
budene, og kvaliteten på nærområdet, 
gjerne med utgangspunkt i  stedets 
identitet og historie, det er gull det :-) 

Mørkved er en flott bydel med flotte mennesker fra alle sam-
funnslag og etnisiteter! Lukten av krydder på sommeren, 
blomster, kaffe, gitarspilling utenfor Coopen, barn som leker 
og ler, hundeeiere som som nikker og smiler, folk som er 
blide! Jeg elsker Mørkved og nekter å flytte herfra! Jeg ser 
frem til forbedringer og ønsker dere lykke til!

Jeg håper bydelen kan bli 
en plass hvor alle genera-
sjoner kan møtes, og gjøre 
noe som interesserer dem.

Noe av det fine med Mørkved er de mange 
gang- og sykkelveiene som snor seg mel-
lom boligfeltene og ikke ligger langs veier. 
Det hadde vært fint om en slik sykkelvei ble 
anlagt gjennom bydelssenteret også, kanskje 
meg egen farge på asfalt?

Uteligger som stadig sitter utenfor coop exstra på 
mørkved, sitter og fryser der hver dag, finnes det 
ikke noen som kan ta han inn til arbeid i det minste? 
Bodø som e så hjertevarm, han skulle fått annet å 
gjøre for lenge siden, det blir kaldt å sitte sånn lenge 
og e ikke et hyggelig syn for de som skal handle
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OPPSAMLING/KONKLUSJONER

Resultatene fra undersøkelsen peker mot at Mørkved har et godt grunnlag for satsning på aktiv mobilitet. Det 
er en stor andel av befolkningen som sykler og går til jobb og skole. 

Jevnt over viser oppsamlingen et positivt bilde. Dataen viser en engasjert befolkning som trives på Mørkved 
og som ønsker å bli boende. Det etterlyses et grønnere mer levende bydelssenter hvor man kan møtes rundt 
sosiale aktiviteter, tilrettelagt for alle generasjoner.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER
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