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Bodø/
Bakgrund/

Den nye stadsplan for Bodø (1943)  Illustration over gjenreisningen av Bodø med det nye rådhus i 
foregrunden, Jacob Hanssen (1943)

Bodø

Bodøs historie er en beretning om mange byer. Siden sin start 
som et beskedent fiskerleje har den forvandlet sig mange ganger; 
industriby, genoppbygging, militærbase, universitetsby, vidensby, 
fylkeshovedstad, turistdestination, Smart City. Og i disse år er 
Bodø på forvandlingens vej igen.

Med flytingen af militæret og en ny pladsering af lufthavnen, 
planlæger byen at vokse vestpå og giver plads til et stort antal 
nye beboere. Universitetet planlægger at xxx. Hotellbranchen har 
en høj belegning og ser muligheder for at udvikle sig i takt med 
at turismen stiger.

Bodø er dermed i full gang med å forvandle seg igjen. Men til hva?

Med planene for det nye utviklingsområde har Bodø en unik 
mulighed for at være det første trin mod denne nye utviklingen, 
samt sette sitt preg for Bodøs nye identitet.

Bodø Masterplan/ Norway
Molokvartalet



1. Etablere en ny stadsgate

2. Brug områdets højdforskel og etablere en plint der 
kan indholde parkering, butikker og service. 

3. Gør parken til et tydligt inslag i den nye bebyggelsen

4. Skabe en egen identitet till området og aktivera 
omgivande vandrum

Den nye bebyggelsen kommer at blive en integreret del af Bodøs eksisterende 
stadsstruktur

7/

Vision /

I lyset av den store forvandling mener vi at fremtidens Bodø først 
og fremst trenger å kunne samle seg om en levende, spennende 
og nærværende sentrum og vi ser først og fremst opgaven som en 
mulighet for å udvide og styrke Bodøs bykerne.
Vores vision for Utviklingsområde Vest tager derfor udgangspunkt i de 
særlige kvaliteter som allerede findes i Bodø. 

Havet, klippene og bjergene er Bodøs ikoner, som folk rejser langt for 
å opleve og som er en viktig del av livet for byens beboere. Den vilde 
naturen er -på godt og ondt- rammene for byens liv. Vi ønsker at ska-
be en intim by som både tilbyder nærhed til- og beskyttelse fra havet, 
naturen og udsigten. 

Samtidig skal området flettes sammen med byens eksisterende huse, 
gader og pladser, så at Bodø oppleves som en helstøpt, homogen og 
attraktiv by med et klart blikk mot fremtiden.

Vi har kaldt vort forslag for Utviklingsområde Vest for ”Molokvartalet”.

Mellom by, hav og natur. 

Oversigtsplan, 1:3000
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Strategi/
De fire strategier/

01 Skab forbindelser/
En sammenhængende by/ 

En hovedforbindelse
Den nye bebyggelse strækker sig ud til sine omgivelser og skaber 
nye forbindelseslinjer i byen. Hovedforbindelsen er en forlængelse 
af Moloveien, der bliver en ny bygade med et tydligt offentligt 
rum. Gaden bliver den naturlige forbindelse gennem området for 
gående og cyklister, og hvor der kun er tilladt service-trafik.

Forbindelser til Bispeboligen og Pelle Molins Plass
Fra hovedstøget når man mindre veje i direkte kontakt med 
parken, der leder til Bispeboligen og videre mod Pelle Molins Plass.

Havnepromenaden
Moloen bliver en integreret del af den nye havnepromenade, 
som forbinder til Stormens kulturhus og videre til bykernens 
havnepromenade. 

Molopladsen - en ny node  
Molopladsen bliver en central node i Bodø hvor retninger fra 
bykernen, lufthavn, moloen og Udviklingsområde Vest mødes. En 
central node for byens offentlige transport såvel som for byens 
rum. 

03 By, park og havn
En plads hvor hav og park mødes i det centrale Bodø/

Forstærk ekisterende grønne og blå kvaliteter 
Området har i dag gode eksisterende kvaliteter med dens 
placering mellem havnefronten og den populære park; Pelle 
Molins Plass. En central strategi er at trække parken og vandet 
ind i den nye bebyggelse og til de urbane pladser. Den nye 
bebyggelse giver muligheder for at både parken og vandet kan 
få plads og sikre vigtige sigtelinjer op mod Bispeboligen/parken 
samt havnefronten. 

Beboerkvalitet
Nærheden til vand og natur er en kvalitet i Bodø og forstærkes 
yderligere i det ny område. Det skaber en god beboerkvalitet, hvor 
beboere har direkte kontakt og udsigt til enten vand eller park fra 
sin lejlighed

02 Samle bylivet/
Samle alle offentlige funktioner og aktivitet/

Målet med en hovedforbindelse er at samle og koncentrere 
aktivitet og byliv. Det er her de offentlige funktioner samles med 
virksomheder, service, cyklister og gående. Ved at samle de 
aktive funktioner, gives der mulighed for nye møder og byliv, også 
om aftenen. Det gives her ekstra omsorg for belægning og fortrin 
er af høj kvalitet, samt skaber variation i byrummet. 

04  Markant arkitektur/
Boliger til forskellige målgrupper/

En fleksibel byggeplan giver muligheder for at bygge 
boligtypologier til forskellige typer af brugere og aldersgrupper. 
Området giver en stor variation af beboerkvaliteter; fra at bo i 
direkte kontakt til parken, til at bo ved en central gade eller ved 
havnefronten. Blokkens størrelse og placering giver også en 
fleksibilitet til at tillade forskellige typer af program.

Forretning 

Boliger

Andet

Eksisterende
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Oversigtsplan /
1:1000/

Molokvartalet 
Den nye bebyggelse respekter de eksisterende omgivelser og de kvaliteter 
der findes i området i dag. Mod parken er bebyggelsen i sin form og højde 
tilpasset efter at bevare parkens kvaliteter og relatere sig til eksisterende 
lav bebyggelse. Mod vandet er bebyggelsen højere for at skabe en 
bymæssighed samt maksimere udsigt og kontakten med vandet.



I forlsaget koncentreres bebyggelsen omkring en central bygade, som bliver urban med butikker 
og liv. Det store grønne område friholdes mest mulig så hele byen får en attraktiv grøn oase, der 
tilbyder fælles rekreative aktiviter.

AnCo
Blyant
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Højder/ Program og arealfordelning/

Højder
Højderne på den nye bebyggelse relaterer sig til omgivende 
bygninger og parkrum. Der er givet en respekt til parken og 
Bispeboligen, hvor lavere bebyggelse på 3 etager med terrasse 
møder parken. Terrænet falder med ca 7 m fra syd mod nord, 
og terrænets højdeforskel er udnyttet hvor bebyggelsen mod 
Mologaten har en højde på 4-5 etager. 

Bebyggelsen langs Mologaten er mellem 4-6 etager hvilket er en 
bymæssig højde, der sikrer visuel kontakt mellem bygningens 
beboere og gadeniveauets aktivitet. Tilbagetrækkinger og 
terrasser nedbryder skalaen langs gaden, mens bebyggelsen 
bliver et par etager højere ved krydsningspunkterne. 

Bebyggelsen stiger i højden ved havnefronten for at skabe en 
silhuet for det nye område, og bruge placeringen ved vandet i 
forhold til udsigt og åbenhed.

Generel fordelning af funktioner i området (%), totalt 81.100 m2

Program og arealfordelning
Udviklingsområde Vest skal være en forlængelse af bykernen. 
Det betyder at selv om der er et fokus på at etablere boliger i 
området (57.000 m2 / 640 lejligheder), skal det være en blandet 
bydel med forskellige funktioner og bebyggelsestyper. For at 
skabe en bymæssig karakter, samles de offentlige funktioner 
og detailhandel i stueetagerne på Mologaten, da det er her, man 
primært bevæger sig gennem området til fods eller på cykel. 

Mod parken etableres boliger med forskellige karakter, her er 
der plads til boligfælleskab, familielejligheder og seniorboliger. 
Den store terrænfald er udnyttet ved at bygge en plint på ca. 
10.000 m2, som kan indeholde behovet for parkering samt ikke-
lyskrævende funktioner, som eksempelvis supermarked. 

Funktionsfordelingen i forslaget er retningsgivende og åbner 
samtidigt for en høj grad af fleksibilitet. Byggefelterne er generøse 
i sin udformning og størrelse, hvilket giver mulighed for forskellige 
funktioner, så planen kan tilpasses til fremtidige behov.

0

+10

+15

+20

+5

LeiligheterLeiligheter

ForretningForretningParkering

Sektion 1:1000/ Sektionen illustrerer fordeling af program samt bygningshøjder i området
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Trafik og parkering/

PUBLIC TRANSPORT

BIKES

Biltrafik og parkering
Området bliver fri fra biltrafik gennem at etablere en plint der 
indeholder et parkeringsgarage der modsvarer hele området 
parkeringsbehov på ca. 10.000 m2 parkering. Det er direkt acces 
til parkeringsgaraget fra Moloveien i øst og Bispeveien i vest. 

Service trafik
Kun leveranser og service trafik der er tilladt at køre inde i området 
på Mologaten. Gennem en genomgående ensrettet kørevej med 
forbindelser gennem porter til boligernes gårdshaver bliver det en 
effektiv og sikker transportvej hvor bilerne kører på de gåendes 
forhold. 

Myke trafikanter
Mologaten bliver den primære cykelvej gennem området og 
forbinder til det eksisterende cykelnettet i Bodø. 

Offentlig trafik
Molopladsen bliver til en ny knudepunkt i centrale Bodø der 
tager op retninger fra både bykerne, lufthavnen og det nye 
udviklingsområde vest. Det foreslås at en ny bus stoppe placeres 
her med en ny busslinje der forbinder til existerende busnetteverk. 

Molokvartalet bliver et bilfrit område, hvor hovedforbindelsen 
Mologaten kun er for gående, cyklister og service trafik. For at 
løse parkeringsbehovet, bygges en parkeringsgarage i en plint, 
som også tager hånd om den store højdeforskel i terræn. Det er 
direkte adgang til parkeringsgaragen fra Moloveien og Bispeveien, 
således at biler ikke er nødt til at køre ind i området. 

Der er fokus på at gøre det lettere for cyklister ved at gøre 
Mologaten til en vejrbeskyttet cykelvej, som også bindes til Bodøs 
cykelnetværk. Der foreslås et ny busstoppested ved Molopladsen 
med en ny buslinje, der forbinder til bykernen og lufthavnen. 

I dokumentes slutning uddyber vi vores strategi for alternativer 
til bilen.
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Areal image/
Title/

Molokvartalet er en integreret del af Bodøs bykerne og det opnåes først og fremmest med hjælp 
af et strækt netværk af forbindelser. Først og fremmest forlængelsen af Moloveien.

Et stærkt og levende netværk af gader
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C/ Havnepromenaden
En havnepromenade etableres langs med vandkanten af den 
nye bebyggelse og gør havnefronten tilgængelig for alle. Den 
forbinder videre på den planerede havnepromenaden i bykernen 
og Moloen videre bort mod Pelle Molins Plass og Breivika. Det er en 
variation i udformningen, så man bevæger sig fra små passager til 
større åbne pladser, hele tiden med direkte kontakt til vandet og 
landskabet. Langs med promenaden kunne der være pavilloner 
og grendehus som indeholder offentlige funktioner som f.eks 
sauna, drivhus eller foreningslokale. 

D/ Gårdsplanerne og dukken 
Gårdsplanerne og kanalerne giver beboerne i området beskyttelse 
fra det hårde klima. Planteringer og møblering i forskellige højder 
resulterer i et bedre mikroklima i området. Kanalerne giver 
majoriteten af lejlighederne på havnefronten en direkte kontakt 
med vandet med et vejr beskyttet klima der giver mulighed at ha 
sin båd eller kajak direkte udenfor sin lejlighed. 

Park og byrom/
Havnefronten /

A
C

B

D

Havnefronten 
I takt med at byen forandres, har byen planer om at etablere en 
havnepromenade i den centrale bykerne og gøre havnefronten 
tilgængelig for aktivitet og ophold. Den nye havnefront for 
Molokvartalet binder denne vision sammen og forlænger 
havnepromenaden fra Moloen til Pelle Molins Plass og videre til 
Breivika. 

A/ Molopladsen
Den nye node i det centrale Bodø

B/ Havnepromenaden
Tillgænglighed og ophold ved havnefronten

C/Kanalerne og gårdhavene
Klimabeskyttende boligmiljøer 

D/ En ny marina
En ny marina ved Pelle Molins Plass

B/ Molopladsen
Molopladsen bliver en ny samlingspunkt i det centrale Bodø. Et 
knudepunkt hvor forbindelser til bykernen, Moloen, lufthavnen 
og det nye udviklingsområde mødes. Det etableres et torv, som 
giver plads til ophold og aktivitet. En stor trappe giver adgang til 
vandet og bliver en interaktiv del af pladsen. 

A/ Madhallen 
I direkte forbindelse til Molopladsen foreslår vi at der skabes en 
ny madhal som en forlægning af torvet udenfor.  Bådin bryggeri 
får ta plads i den nye hallen sammen med caféer, restauranter 
samt mad- og fiskemarked. Mathallen bliver en ny mødesplads 
og katalysator i centrale Bodø og giver det nye udviklingsområde 
vest en egen identitet.  

Principsnitt 1 :500  / Vandrummet mellem boligerne ved havnefronten
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m
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A/ Gaderummet
Bebyggelsen rundt Mologaten ligger mellem 4-6 etage hvilket er 
en bymæssig højde der sikrer visuel kontakt mellem bygningens 
beboer og gadenivåets aktivitet. Aktive stueetager med næring r 
gør gaden til en naturlig forlængelse af Bodøs bykerne også under 
aftenstid. Det er stor omsorg vid materialevalg og overflader 
der det gennem forskellige bygningstyper og højder skabes en 
variation i gatemiljøet. 

B/ Krydspladserne
Det er ved krydspladserne som parken og vandet møder det 
urbane gaterummet. Det bliver nye de nye mødespladserne i 
området der man har forbindelser mode både parken og vandet. 
Det er en åben plads hvor solen på forskellige tidpunkter når ned 
til gatemiljøet. 

Park og byrom/
Mologaden /

A

B

Mologaten
Langs Mologaten samles bylivet, og der gives plads til offentlige 
funktioner, service- ogdetailhandel i stueetagerne. Det er den 
naturlige forbindelse gennem området for gående og cyklister, og 
det er således her man mødes i området. Aktive stueetager med 
boliger på de øvre etager skaber aktivitet og gør gaden til et trygt 
sted at opholde sig i, også om aftenen.  

Tilbagetrukket fra havnefronten er gaden beskyttet mod vind, 
mens det ved krydsningespladserne åbnes op og giver sigtelinjer 
mod vandet og parken, Bispeboligen og bunkeren. 

A/ Gaderummet
En bymæssig gade som er den naturlige forbindelse gennem 
området 

B/ Krydsningspladserne
Mødesteder der åbner op mod et beskyttet vandrum og 
forbindelser til parken 

Principsnitt 1 :500  /Principsnitt over Mologaden
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Park og byrom/
Parken /

Parken
Parken og Pelle Molins Plass er en populær destination i Bodø i dag. 
Med det nye udviklingsområde forstærkes parkens eksisterende 
kvaliteter og grønskan trækkes ned gennem den nye bebyggelse. 
En loop tar løbere, cyklister og gående gennem hele området, fra 
Pelle Molins Plass mod Bispeboligen og bunkeren ned gennem 
de nye parkgaterne og til Mologate. I sin helhed tilbyder parken 
forskellige karakterer; fra aktivitet og åbne græsplaner ved Pelle 
Molins plads, til lege of mødespladser ved Bispeboligen og 
Bunkeren videre mod frugttræer og bolighaver mod den nye 
bebyggelse.

C/ Gårdshavene
Boligernes gårdshaver åbner op mod parken og bliver en 
forlægning af denne. De byder in til fællesskab mellem naboer 
og aktiveres med legepladser og fælles nyttehaver, drivhus og 
frugttræer. Alle lejligheder har terrasse og udsigt mod parken.

D/Parkgatene
I Parkgatene mødes det urbane rum parken. En stor trappe 
der bliver en del af torvet ved krydspladserne og byder ind til 
ophold. Boligernes entréer er placerade langs med Parkgatene 
og forhaver udformes således at det bliver en tydlighed mellem 
offentlige og private zoner.

A

B

C

D

A/ Pelle Molins Plass og parken
Aktivitet, park og historie samles i parkmiljø

B/Bispeboligen og bunkeren
Nye mødesteder der giver identitet till området 

C/ Gårdhaverne
Bolighaver som en del af parken  

D/ Parkgatene
Mødet mellem park og gade 

A/ Pelle Molins Plass og parken
Pelle Molins Plass er et mødested i Bodø i dag og udvikles med 
forskellige program og aktiviteter. En ny sport- og aktivitetsplads 
etableres mod Prinsens gate, legepladser ved Breivika barnehage 
og en åben scene i terræn faldet ned mod stranden. Store åbne 
græsplaner bevares i midten af parken og ger plads til spontane 
aktiviteter at ta plads. I de små boder ved stranden skabes plads 
til kajakklub og kiosk om sommeren. 

B/ Bispeboligen og bunkeren
Den vigtige Bispebolig tænkes at anvendes som en ungdomsklub 
og bliver centrum for en mellemstor plads i parken. Ligeledes 
tænkes at benytte bunkeren til øvelokale for unge bands. På den 
måde integreres og aktiveres disse vigtige historiske bygninger i 
planen, og ved at dyrke denne del af Bodøs historie bevares de 
kulturhistoriske kendetegn, og tænkes sammen med den nye 
bystruktur, 

Principsnitt 1 :500  /Principsnitt over parkgaden og gårdhavene
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Molopladsen og starten på Molokvartalet skabe en klar ramme om Bodøs eksisterende marina og 
taler i skala til Bodøs nye biliotek og kulturhus.

Molopladsen
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Bebyggelsen: volumen og arkitektur/
Bygningstypologier/

Bebyggelsen: volumen og arkitektur/
Havnefronten/

Havnefronten 
Bebyggelsen ved havnefronten giver karakter og identitet til det 
nye området. Med en skarp silhuet spiller ”Bodø’s klipper” an til 
den dramatiske natur der omgiver Bodø. Her bor man ved vandet, 
sammen med årstiderne og med udsigten mod landskabet  som 
er der lige udenfor sin dør. 
4-8 etager 

Parkblokken 
Parkblokken står i overgangen mellem urban miljø og park. Med 
fem til sex etage bidrager de til en bymæssig gademiljø mens 
de trapper ned i skala mod parken for at respektere den lavere 
bebyggelse og parkmiljø. 
3-6 etage

Parkhusene
I Parkhusene bor man i direkte kontakt til parken. I deres 
udformning muliggør Parkhusene for nye typer af boendeformer, 
fra familielejligheder til kollektiv- og seniorboende. Med tre til 
fire etage respekterer de parken, Bispeboligen og de lavere 
bebyggelse der omgiver parken.  
3-4 etage 

Havnefronten 
Bygningerne ved havnefronten lades gå op i højde ved udvalgte 
pladser for at skabe dynamik i des udtryk og ikke opleves som 
homogene blok. Terrasser og forskydninger i facade bryder ned 
skala og skaber private og fælles terrasser med udsigt mod 
vandet. I stort set alle lejligheder i havnefronten har udsigt mod 
vandet og/eller kanalerne. Bygningerne har et sammenhæng 
med bykernens vandfront hvor bygningerne kommer tæt ved 
vandkanten og lades gå op i højde. 

Byggefelten er generøse i sin udformning og størrelse hvilket 
giver mulighed for forskellige funktioner at ta plads så at planen 
kan tilpasses til fremtidige behov.

Boliger

Kontor / Campus

Fleksibilitet
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Bebyggelse, volumen og arkitektur/
Parkhusene/

31/

Bebyggelse, volumen og arkitektur/
Parkblokken /

Materialitet/

Parkblokken 
Boligerne er bygget på en plint som ineholder parkeringsgarage 
med forretninger mod Mologaten. Plinten tager op den store 
højdeforskel der terræn har i dag og park samt gårdshaver 
etableres øverst. Med bygningernes telttak og materialevalg 
forholder de til det nærliggende bebyggelse rundt om parken.

Parkhusene
Parkhusene har parkem, Bispeboligen og bunkeren som naboer 
og tilbyder således en unik boendemiljø. Her er det fokus på 
fællesskab og forskellige boendeformer. I materialevalg spiller 
de sammen med Bispeboligens træfacade, samtidigt som hver 
bygning behåller sin individuelle karakter.
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Kollektiv     Storfamilje 
168 m2

Kollektiv

Lejlighed - ældre / par 
64  m2

Ældreboliger 
190 m2

Lejlighed  - ny familie
95 m2

Verksted / næring
128 m2

Fælleshus
128 m2

Studentlejlighed
35 m2

Bebyggelse, volumen og arkitektur/
Generationsbygg/

Mangfoldige og fleksible boliger

Bebyggelse, volumen og arkitektur/
Etepedelning og midlertidlig udnyttelse   

2

3

1B

Midlertidlig udnyttelse

Generationsbebyggelse
Det er afgørende at skabe et sundt og aktivt lokalsamfund 
i Udviklingsområde Vest, og vi mener, at nøglen til dette er 
mangfoldighed. Det handler ikke bare om samfundsansvar, men 
om at skabe en robust og bæredygtig ny bydel

Vi har udformet bebyggelserne således, at de kan rumme 
forskellige mennesker på forskellige steder i deres liv, så der er 
plads til unge og gamle, rige og fattige og familier og enlige

Næring
Små butikker, værksteder eller ”byttebutikker” til lokale firmaer eller 
frivillige grupper kan give aktivitet i boligområderne i dagtimerne, 
hvor folk ellers er på arbejde.

Grendehus
Beboerforeninger, klubber og andre små lokale organisationer og 
beboere skal kunne bruge fælleslokalerne til mødeaktiviteter og 
festligheder.

Kollektiv (Parkhusene)
Kollektivet er en boform, som i stigende grad efterspørges, men 
næsten ikke kan findes i nybyggeri. I Udviklingsområde Vest skal 
det være muligt at bo sammen i store bofællesskaber. 

Senior hus (Parkhusene)
Ældre er ressourcestærke og aktive, de er sociale og de rejser 
mere end tidligere generationer. Kollektiver, der er tilpasset en 
sådan livstil, kan tilbyde socialt samvær med naboer, som de 
deler interesser og aktiviteter med.

Storfamilie (Boulevardhusene)
Alle generationerne i familien–fra bedsteforældre til børnebørn- 
kan bo under samme tag. Opdelingen af nivauer kan bruges som 
naturlige ”privatsfærer”

Par (Havnefronten)
De mange ældre par, der flytter fra deres for store eneboliger 
i forstaden, men vil blive i området, har få alternativer Mindre 
lejligheder i et niveau er et godt muligheder, som også kan bruges 
af enlige eller unge par på et stramt budget. 

Famile  (Boulevardhusene)
”Kernefamilien” med mor, far og 1,8 børn, som forstadsområdernes 
typiske eneboliger er rettet mod, udgør en stor gruppe, som 
naturligvis også kan finde plads i bebyggelsen. Boulevardhusenes 
sammenhænge med grønne arealer, er ideelle til småbørnsfamilier.

Starterbolig (Boulevardhusene)
Unge har i stigende grad svært ved at komme ind på 
boligmarkedet, men kan finde helt små lejligheder i planen. De 
unge mennesker kan bringe liv og dynamik til det nye område. 

Etapedeling
Masterplanen for Udviklingsområde Vest er opdelt efter et robust 
princip med separate og rationelle tomter. Dette sikrer ikke bare 
en lettere etapevis udbygning af området, det gør også planen 
tilpasningsdygtig for uventede forhold i fremtiden.

Som udgangspunkt tænker vi, at plinten med parkering og 
butikker og Boulevardhusene etableres som den første etape. 
På den måde skabes de bedste vilkår for at opnå ”kritisk masse” 
fra første færd i den nye bydel. Med etablering af butikker, boliger 
og parkering, har vi allerede de vigtige hovedkomponenter til 
en bydel. Desuden kan Mologaten etablers i denne fase, så 
sammenhængen med Bodøs bykerne er skabt. 

Med butikker, infrastruktur og parkering etableret, kan en 
udvidelse af kystlinjen etableres og byggerierne ved Havnefronten 
begyndes. Moloveien forvandles fra havnepromenade til bygade, 
og en ny passage langs vandet kan etableres.

Parkhusene og den sidste bebyggelse mod vest kan etableres i 
anden fase eller som en trejde fase.

Midlertidig udnyttelse
Et sundt lokalsamfund bygges ikke op, men vokser frem og 
stærkere og hurtigere hvis vilkårene er gode.

En nye bydel har brug for lokale funktioner som børnehavner, 
butikker og offentlig transport på et tidligt tidspunkt. Men lige så 
vigtigt er de mindre synlige tiltag, der får folk til at føle sig hjemme 
i et område og skabe muligheder for at møde andre beboere; 
såsom samfunds- og kulturaktiviteter, der skaber en følelse af 
fælles historie.

Disse tiltag kan sagtens begynde inden byen er færdigbygget. 
Herunder har vi en række ideer til, hvilke tiltage der kan hjælpe 
med at kickstarte stedes identitet og karkater.

Koncerter og festivaler i det fri er spektakulære og kan samle 
mange mennesker fra området. Disse store begivenheder er 
effektive for at  markere, at transformationen er begyndt.

De store skovområder på tomten kan aktiveres med midlertidige 
funktioner og blive til nye attraktioner.

Etape 1 

Fase 1A Fase 1B Fase 2 Fase 3
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Bodø er en havneby og byen skal modtage sine gæster med en markant og elegant arkitektur.
Mellem havet og bjergene



23 mars

09:00

23 juni

15 august

14:00 18:00 21:00
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Solstudie Sol- og skyggeanalyse
23. mars / 23. juni / 15. august/

N
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June 23rd 

9 am

9 pm

Aug 15th 

March 23rd 

23  mars/ 09:00/

23 juni/ 09:00/

15 august/ 09:00/

23 mars/ 14:00/

23 juni/ 14:00/

15 august/ 14:00/

23 mars/ 18:00/

23 juni/ 18:00/

15 august/ 18:00/

23 mars/ 21:00/

23 juni/ 21:00/

15 august/ 21:00/

36/

Schmidt Hammer Lassen Architects/ Bodø Masterplan/ Norway
Molokvartalet



1a/Biodiversity/Green Roof/Landscape space.

1b/Rainwater management/Collection of rainwater that can be 
used for watering green roof and for toilets.

Water efficiency/
2/Indoor and outdoor water use reduction/

Location and transportation/
3/Public transportation/Bicycle lanes/

Energy and atmosphere/
4a/Photovoltaic/Renewable energy production in terms of PV/so-
lar panels on the roofs as part of the energy concept.

4b/Heat recovery/Return heat from grey water is used in an effi-
cient heat recovery process before leaving the buildings. 

Materials and resources/
5a/Materials with recycled content/Locally sourced materials.

5b/Indoor Environmental Quality/Use of certified and low-emitting 
materials on all surfaces provides a healthy indoor environment/

Indoor Environmental quality/
6a/Shading/Louvers prevents interior spaces from massive heat 
loads during warm periods/ Special dual-function louvers reflect 
and transmit daylight in the rooms and save electrical energy for 
lightning/

6b/Daylight control/Maximum daylight facade/A floor-to-ceiling 
glass-facade achieves the best possible inner daylight conditions 
also in the deep floor areas/ The buildings orientations ensure great 
views and maximize daylight for all occupants.

6d/Thermal mass/The floor slabs of concrete can be activly and 
very efficiently used for cooling by night.

Innovation & regional priority/ 
7a/Smart facades/Natural ventialtion/Self-cleaning glass/
Part of the facades can use recycled aluminium/ The facade-de-
sign allows for natural ventilation which increases the occupants 
comfort significantly/ A coating of the glass breaks down the dirt,  
as water drops on the glass it becomes clean.

Bæredygtighed /
DGNB kriteria - Strategier for bæredygtige lokalsamfunn/
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Indoor and outdoor 
water use reduction/

Rainwater management/

Flexibility/

Public Transport 
and Bicycle/

3

Biodiversity/Green Roof/

1a

1b
2

Photovoltaic/

4a

Heat recovery/

4b

Materials with recycled content/

5a

Indoor Environmental Quality/

5b

Shading/

6a

Daylight control/Maximum 
daylight facade/

6b

Thermal mass/

6c

Smart facade/
Natural ventialtion/ 
Self-cleaning glass/

7

Strategier mod vind/
Et godt mikroklima/

S

SV

NV

NE
0.0

1.74

3.48

5.22

6.96

8.70

10.44

12.18

13.92

15.66

17.40

m/s

SE

V

E

N

x

< 2x

x

< 2x

Mologaten/  Gadens forløb er forskudt for at bremse vinden og skabe lommer til ophold.

Gårdrum med læ/  Bygningerne er proportioneret således vinden –fra visse vinkler- ikke kan 
nå ned til terræn.

Gadeinventar/ Træer, glasskærme og pavilloner giver skala og skaber læ for vind og vejr

Facader/ Altaner og udhæng til bygningerne karakter og bremser ”downwash” ned langs 
facaderne.

Vindrose 
Vindretningarne i Bodø domineres fra øst under vinterhalvåret og 
delvis fra sydvest under sommerhalvåret. 

0.0 1.74 3.48 5.22 6.96 8.70 10.44 12.18 13.92 15.66 17.40 m/s

Urbane strategier mod vind
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Strategier for trafik
Grøn mobliltet/

Udeopholdsareal

Udviklingsområde Vest bør satse på grøn mobilitet. Transporten i 
det lokale område skal være effektiv og grøn og alle der bevæger 
sig i, kommer til eller rejser fra området skal have nemt ved at 
vælge et grønt transportmiddel, som cykel, bus, eller bare en 
gåtur.

Vores strategi for grøn mobilitet har fire lag:
• Fodgængernetværk.
• Cykelstinetværk.
• Kollektiv trafik
• Bilfri område

Fodgængernetværk/  Med udviklingen af Udviklingsområde Vest introduceres 
nogle nye vigtige passager. Formålet med et prioriteret, sammenhængende 
fodgængernetværk er at etablere ruter, der gør det let at komme rundt til fods 
med høj komfort og fremkommelighed og med varierede oplevelser på turen.

Optimering af fodgængernetværket handler ikke alene om at skabe hurtigste 
rute fra A til B, men også om at skabe ruter med variation, komfort og tryghed, 
så alternativet til ha-stighed er sundhed, samvær og ro.

Kollektiv trafik /  En velfungerende, sammenhængende kollektiv trafik skal sikres gennem 
udvikling af stærke trafikknudepunkter. Brugen af den kollektive trafik hænger sammen 
med samspil-let med de omgivende byrum, og derfor skal trafikknudepunkterne udformes, 
så de bi-drager til gode og funktionelle byrum.

I planlægningen af den kommende bebyggelse har vi derfor bl.a. fokus på nærhed til kollek-
tiv trafik, en blanding af funktioner i nærområdet, bilfri byrum og begrænsning af parkering

Cykelstinetværk/ For at kunne fungere som et attraktivt alternativ til biltrafik til 
pendling eller daglige gøre-mål må cykelruterne tilbyde optimale cykelforhold og 
et sammenhængende netværk af de forskellige stier og ruter i høj kvalitet. God 
belysning, adskillelse mellem sti og køre-veje og nærhed til bebyggelse og andre 
mennesker gør oplevelsen tryg og sikker.

Vi anbefaler et cykelhotel i plinten som kan være med til at gøre cyklen til et attrak-
tivt alternativ til bilen. Hoteller og andre services såsom reparation, dele-ladcykler, 
ha-stighedsmålere, skal gøre det mere behageligt at være cyklist, nemmere at 
handle og at passe sin cykel samt skabe sociale miljøer omkring cykling. 

Biltrafik/ En grundlæggende præmis for planen er at der ikke er biltrafik i området. Det giv-
er mu-lighed for en udformning af hyggelige stræder mellem husene og fokus på at binde 
om-rådet sammen og skabe følelsen af fællesskab. Til gengæld tilbydes effektive fodgæn-
ger, sykkel- og kollektive transportalternativer

Parkeringen placeres i anlæg den centraliserede parkering og tilkøresel sker fra enten 
Moloveien eller Bispeveien. Løsningen betyder bl.a. at man begrænser trafik på terræn, 
og kan styrke delebilsordninger og fælleskørsel. Vi ønsker at udnytte det faktum, at folk 
naturligt færdes ved åbningerne til anlæggene til sociale møder. 

Til sidst er reducering af parkeringspladser en enkelt, men effektiv måde at få folk til at 
bryde med gamle vaner. Vi anbefaler en lavere parkeringsration end kommuneplanen, for at 
motivere folk til at være grønne alternativer.

Privat og fælles udeopholdsareal
Vi har spredt de fælles udeopholdsarealer på hele området. 
Mellem boligerne, i gårdhaverne, på terrasser og i parken, og givet 
dem forskellig karakter, alt efter hvor de er placeret. eksempelvis 
har udearealerne mod vandet fået en karakter af kystlandskab, 
med siv og andre hårdføre planter.I udearealerne mod parken er 
af mere grøn karakter, hvor der inviteres til ophold og aktiviteter.
Private udearealer fordeles på altaner og terrasser.

Bygg 1
Bygg 2

Bygg 3Bygg 4

Fælles areal i gårdshave

Fælles areal på terrasse

Fælles areal i offentlig park

Bygg 5Bygg 6

4300 m2

Bygg 7

Parkhusene

Fælles  I gårdmiljø Fælles på terrasse Fælles i parkmiljø

Bygg Enheder Privat (5 m2 / enhed) Fælles (20 m2 / enhed) m2

Bygg 1 94 470 1880 1110 180 590

Bygg 2 99 495 1980 1140 180 660

Bygg 3 97 485 1940 1000 180 760

Bygg 4 57 285 1140 350 180 610

Bygg 5 25 125 500 500

Bygg 6 89 445 1780 1600 180

Bygg 7 104 520 2080 2080

Parkhusene 75 375 1500 1500

Totalt 640 3200 12800 7780 4300

Uteopholdareal (MUA) 

Beregning udfra KPA 2018-2030 Fordelning i plan
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Princip lejlighedsfordelning og boligtall/

Principlayout - øvre etage

Principlayout - general etage
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Lejlighedsmix
Det nye boliger tilbyder lejligheder i forskellige størrelser og 
boendeformer der passer til en mangfold af beboer. Lejligheds-
fordelningen i forslaget er retningsgivende og åbner samtidigt 
for en høj grad af flek-sibilitet. Byggefelten er generøse i sin 
udformning og størrelse hvilket giver mulighed for forskellige 
funk-tioner at ta plads så at planen kan tilpasses til fremti-
dige behov. I planerne nedenfor vises principper på hvordan 
lejligheder kan fordeles på en øvre respektive generel etage. 

50-59 m2

77 lgh

60-69 m2

64 lgh

70-79 m2

250 lgh

80-89 m2

109 lgh

90-99 m2

70 lgh

100-110 m2

45 lgh

110+ m2

25 lgh Totalt: 640 lgh

12% 10% 39% 17% 11% 7% 4%

Arealoversigt/

margorP% lednA)²m(  laerAredehnEmargorP

046 57.000 70% Pladser (0,7/enhed)* Areal (m²) Pladser ( 2 per apt)* Areal (m²)

029.1082.1069.8844

57.000 m²

Forretning

Forretning

4.400 5% 640 lejligheder

Pladser  (0,8 / 100 m²)* Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²)* Areal (m²)

2318840753 

²m 004.4%3007.2renoitknuf egiltneffO

Pladser (0,5 / 100 m²) Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²) Areal (m²)

Kontor

Kontor

5.000 6% 18450725,31renoitknuf egiltneffO

2.700 m²

Andet 1500 2% Pladser (0,5 / 100 m²) Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²) Areal (m²)

05100100552

5.000 m²

Parkering 10.500 13%

Pladser (0,5 / 100 m²) Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²) Areal (m²)

54030515,7tednA
%001001.18TLATOT 1.500 m²

Pladser, total Areal, total Pladser, total Areal, total
823.2255.1485.01925TLATOT

*Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Bestemmelser og retningslinjer 14.06.2018/§ 3.2 Parkeringskrav 

SykkelparkeringBilparkering

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 6

Chart Title

Leiligheter

Leiligheter

margorP% lednA)²m(  laerAredehnEmargorP

046 57.000 70% Pladser (0,7/enhed)* Areal (m²) Pladser ( 2 per apt)* Areal (m²)

029.1082.1069.8844

57.000 m²

Forretning

Forretning

4.400 5% 640 lejligheder

Pladser  (0,8 / 100 m²)* Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²)* Areal (m²)

2318840753 

²m 004.4%3007.2renoitknuf egiltneffO

Pladser (0,5 / 100 m²) Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²) Areal (m²)

Kontor

Kontor

5.000 6% 18450725,31renoitknuf egiltneffO

2.700 m²

Andet 1500 2% Pladser (0,5 / 100 m²) Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²) Areal (m²)

05100100552

5.000 m²

Parkering 10.500 13%

Pladser (0,5 / 100 m²) Areal (m²) Pladser ( 2/100 m²) Areal (m²)

54030515,7tednA
%001001.18TLATOT 1.500 m²

Pladser, total Areal, total Pladser, total Areal, total
823.2255.1485.01925TLATOT

*Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Bestemmelser og retningslinjer 14.06.2018/§ 3.2 Parkeringskrav 
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Leiligheter

Leiligheter

70%

Leiligheter

5%

Forretning

3%

Offentlige
funktioner

13%

Parkering

6%

Erherv 

2%

Andet

57.000 m2 4.400 m2 2.700 m210.500 m2 5.000 m2 1.500 m2

En høy arealutnyttelse
Med et bruttoareal på 81.100 m2 er det en høy arealutnyttelse 
i området. Med en markareal før den nye bebygelse på ca 
34.000 m2 giver det en U-grad på 238 %.

Arealfordelning opdelt efter funktion

Beregning af antal parkering- og cykelpladser. 
* Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Bestemmelser og retningslinjer 14.06.2018 / § 3.2 Parkeringskrav
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