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• Planprogrammet ut på høring!

• Innhold i planprogram

• Mål for planleggingen

• Hvorfor lage plan for Mørkved?

• Hva har vi gjort så langt? 

• Mulighetsstudier 

• Hvordan kan dere bli involvert? Hvilke ting ønsker vi innspill på? Hva gjør vi med 

innspillene?

• Veien videre





• Planprogram er en plan for planen

– frister og deltakere

– opplegget for medvirkning

– behovet for utredninger

• Beskriver hvilke målsetninger og på hvilket

kunnskapsgrunnlag planleggingen skal skje på

• Utarbeidet i samarbeid med dere som er

eksperter på området

Består av kapitler som beskriver kvalitetene i området og annet 

relevant kunnskapsgrunnlag 



Mål for planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å oppnå en 

positiv, miljøvennlig og fremtidsrettet 

utvikling av Mørkved bydelssenter og 

Mørkved som helhet, i tråd med Bodøs 

langsiktige mål og bydelens egne behov. 



Mål for arbeidet - medvirkning

Prosjektet skal ta i bruk nye metoder for medvirkning, 

som en viktig del av prosessen. Målet er at 

brukerinvolveringen skal være mest mulig reell, og at de 

viktigste synspunktene og behovene skal gis uttrykk i 

planen. 



Beskrivelse av medvirkningsopplegget for 

bydelssenteret

• Planprogram er utarbeidet selv om at det ikke er påkrevd

• Bred medvirkningsprosess 6 måneder før formell oppstart av 

planleggingen

• Oppsøkende virksomhet med gjennomføring av skreddersydde 

workshops for ulike interessegrupper

• Midtveishøring – si deres mening om skisse til planforslag før det 

legges ut på høring



Hvorfor lage ny plan for 

Mørkved bydelssenter?



Utviklingen av Mørkved 2002 - 2012 



Historie – Mørkved Bydelssenter



Kort oppsummert

Området har stort potensial – men…





Kommuneplanens arealdel – 2018-2030



• Et lokalsenter må være lite i utstrekning. Besøksintensive 

virksomheter bør ligge nærmest lokalsenter og holdeplass 

• Høy tetthet av boliger og arbeidsplasser, med service og 

rekreasjonsområder 

• Gode gang- og sykkelforbindelser til lokalsenteret og gode 

gangforbindelser innad i lokalsenteret. 

Viktige prinsipper for lokalsentre – fra KPA 2018-2030





Vi gikk ut i media i desember



Og rakk akkurat julemarkedet





Og introduserte en digital 

spørreundersøkelse



Vi fikk inn rundt 600 besvarelser



Vi presenterte rapporten på tradisjonelt folkemøte og til 

grunneierne



Vi avholdt workshop om visjon og strakstiltak



Vi avholdt workshop om visjon og strakstiltak



Vi avholdt workshop om visjon og strakstiltak



Omgivelser – ulike funksjoner i området



Grøntområder rundt bydelssenteret



Gang- og 

sykkelvei



Parkering



Planarbeidet skal ha fokus på:

• Redusere transportbehov i hele området

• Gode og trygge gang- og sykkelforbindelser 



• Bærekraftig og klimavennlig utbygging 

• Universell utforming

• Tilrettelegging for utbygging av boliger av ulik 

størrelse 



• Estetikk og helhet - uteområder og bygninger.

• Nye og attraktive byrom og grøntarealer

• Nye møteplasser inne og ute

• Flere funksjoner i bydelssenteret



Mulighetsstudie



Alternativ A



Alternativ B



Noen viktige funn i mulighetsstudien

• Området kan bygges ut i faser, og tåler høy utnyttelse 

• Det er stort potensiale for gode byrom

• Kvartalsstrukturen bør videreføres, og Mørkvedtråkket bør beholdes som 

gågate

• Det bør lages en ny kobling mot Universitetsalleen for fotgjengere

• De høyeste byggene bør plasseres lengst nord, de laveste i sør

• Fasadene mot de viktigste byrommene må inneholde butikker, kafeer og 

annet som skaper liv, og ikke ha «baksider»

• Det bør være felles anlegg for parkering under terreng 

• Biltrafikk bør løses i områdets ytterkanter for å skape gode byrom 

• Det bør lages en akse fra Tiurveien ned mot Mørkvedlia idrettspark

• Busstoppet bør være i Høgliveien for å styrke senteret og dekke et større 

område



Fremdriftsplan og milepæler

Aktivitet Tidspunkt

Oppstart av planarbeid - høring av planprogram 18. mai 2019

Folkemøte 4.juni 2019

Frist for innspill til planprogram 29.juni 2019

Behandle og oppsummere innspill juli-august 2019

Videre medvirkning (workshop og «underveishøring») juni-nov. 2019

Gjennomføre nødvendige utredninger, planarbeid, 

dialog med grunneiere og andre aktører

mai-desember 

2019

Offentlig høring av områdeplan Januar-mars 2020

Folkemøte ved høring av plan Februar 2020

Merknadsbehandling og sluttbehandling April-mai 2020

Vedtak av områdeplan i Bodø bystyre Juni 2020



Hva trenger vi innspill på i høringsperioden? 

• Viktige tema som må vektlegges i planarbeidet (f.eks. parkering, 

boliger, miljø, arkitektur, næring, byrom, tjenestetilbud etc.)

• Hvordan vi bør jobbe videre med planen (workshop, nettsider, 

folkemøter, hvem vi bør snakke med etc.)

• Vi vil gjerne høre om ting vi kan ha glemt eller ikke vet!

Alle innspill vil bli behandlet og kommenteres i planen. Det er ikke 

sikkert alle innspill blir tatt til følge, og det kommer kanskje også 

motstridende innspill. 



Veien videre..

Send dine innspill innen 29.juni til:

Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller på epost til 

postmottak@bodo.kommune.no. Merk med saksnr. 2018/15923

Høsten 2019:

• Utarbeiding av planforslag 

• Midtveishøring okt/nov

Mer info?:

• Ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no

• Jonas.bjorklund@bodo.kommune.no

• Marianne.siiri@bodo.kommune.no

mailto:postmottak@bodo.kommune.no
mailto:Ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no
mailto:Jonas.bjorklund@bodo.kommune.no
mailto:Marianne.siiri@bodo.kommune.no


Mer informasjon

www.bodo.kommune.no/planprosesser

http://www.bodo.kommune.no/planprosesser

