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HVILKE KVALITETER SKAL 
FLYTTINGEN GI TILBAKE?

Flyttingen av flyplassen og utviklingen av den nye 
bydelen er en så stor endring av Bodø at en må se på 
hele byens utvikling som en helhet. Dette innebærer 
og se sentrumsutvikling, bolig- og næringsutvikling, 
grønnstruktur, transportsystem, og havneutvikling 
under ett.

Bodø sentrum har gått igjennom mye. Et historisk 
fiskevær, brannen i 1940, gjenoppbyggingen, NATO-
byen, til at det idag er en moderne by med nytt 
kulturhus, rådhus, flere høyhus.

Flyttingen av flyplassen tar byen med inn i en ny epoke, 
og vil innebære vår tids største endring for byen. 

Når det et grep som så fundamentalt endrer byen 
mener vi det er viktig å stille helt grunnleggende 
spørsmål om hvilke kvaliteter flyttingen av flyplassen 
skal gi tilbake til byen.

Hvordan kan sentrum forsterkes?
Hvordan kan den nye bydelen skape nabolag og 
næringsarealer som byen trenger?
Er det riktig å avsette tuppen av halvøya til en ny stor 
havn og samtidig beholde dagens havnearealer i indre 
havn?
Hvordan kan den nye bydelen bidra til å skape et mer 
bærekraftig Bodøsamfunn?
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BODØ IDAG

Bodø fremstår idag som en moderne regionhovedstad 
i Salten og Nordland med ca 52.000 innbyggere. Byen 
er preget av vekst, og et sentrum i positiv utvikling. 
Mye bra har skjedd de siste årene; Stormen, Havet, 
oppgraderinger av byrom og parker, nye hoteller og 
boliger i sentrum. Byen har vunnet anerkjennelse på 
dette gjennom blant annet pris som ”Norges mest 
attraktive by” i 2016 og ”Årets sentrum” i 2018. I 2024 
skal Bodø være ”Europeisk kulturhovedstad” som vil ta 
Bodø enda et skritt i riktig retning.

Bodø har en unik plassering i landskapet, og etter vår 
vurdering har byen et stort potensial for å tiltrekke 
seg flere turister som innfallsport både til Lofoten og 
Helgeland. 

Bodø har siden krigen vært flybyen, og forsvaret med 
NATO har hatt en sterk tilstedeværelse. Flyttingen 
av kampflybasen til Ørlandet vil være en stor endring 
for byen som påvirke byen både positivt og negativt. 
Flyttingen innebærer at det forsvinner en god del sikre 
arbeidsplasser og investeringer fra Forsvaret. Heldigvis 
har Bodø klart å snu dette til noe positivt. Investering 
i ny flyplass, ny infrastruktur, og mulighetene for en ny 
bydel som kan være et sentrumsnært utviklingsområde 
de neste 50-100 årene.

Med dette vil Bodø ha et klart fortrinn sammenliknet 
med andre byer, og stå sterkt rustet for framtiden.
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BODØ HISTORISK 

Førkrigstida
Bodøs historie strekker seg tilbake til steinalderen. 
Gode fiskemuligheter ga grunnlag for bosetning. 
Bodøhalvøya ga etterhvert gode muligheter for 
dyrkning og Bodø fikk bystatus i 1816. Bodø ble 
etterhvert en viktig handelsby og ble anlagt for å 
bryte opp Bergens monopol på lofotfiske. Etterhvert 
vokste en rekke virksomheter fram; bank, hermetikk, 
skipsverft og dampskipsselskap.

Krigen og bybrannen
Bodø var en av byene som ble bombet i 27.mai 1940. 
Skadeomfanget var enormt. I Bodø var rundt 3 700 
av 6 000 mennesker uten tak over hodet. Det gamle 
bysentrum ble stort sett jevna med jorda. 420 av byens 
760 hus ble nedbrent. Så mange som 173 forretninger 
med stort og smått, var borte. Det ble beregna at 
130.000 kvadratmeter golvareal var borte. I tillegg 
brant 80 % av de karakteristiske bakgårdene og uthusa 
inne i de gamle bykvartalene.  Det var med andre ord 
en enorm oppgave som stod foran byens innbyggere. 
Gjenreisningen kom imidlertid raskt i gang og allerede 
senere i 1940 satt Brente Steders Regulering i gang 
arbeidet med nye planer. Planen ble vedtatt i 1943 
etter innblanding fra tyskerne. De nye planene bygde 
videre på den historiske strukturen, men ble sterkere 
preget av klassiske idealer, og rettere linjer.

Etterkrigstida og gjenreisning
Etter freden i 1945 startet gjenreisningen for alvor. 
Det ble en gjenreisningsnemd som virket i perioden 
1946-1952. Det siste gjenreisningsbygget sto ferdig da 
Rådhuset ble ferdigstilt i 1959. i 1950 hadde byen igjen 
like mange leiligheter som i 1940. I perioden 1945-1965 
vokste Bodø sterkt, fra 5.400 til 14.100 innbyggere. På 
1960-tallet var Bodø blitt Nord-Norges nest største by. 
I 1947 fikk Bodø fast sjøflyhavn, i 1950 startet arbeidet 
med byggingen av militærflyplass, i 1952 startet 
sivile flygninger til Oslo, og 1961 ble Nordlandsbanen 
ferdigstilt på strekningen mellom Bodø og Trondheim.

Den kalde krigen
I etterkrigstiden fikk Bodø en spesiell stilling under den 
kalde krigen mellom Vest-Europa og USA (Vestblokken) 
mot Sovjetunionen (Østblokken). Militærflyplassen 
i Bodø var et ledd i NATOs forsvarsstrategi. Bodø 
hovedflystasjon skulle ha rolle som framskutt flyplass 
i et eventuelt gjengjeldelsesangrep på Sovjetunionen. 
I perioden 1950–55 ble flybasen bygget ut og huset 
hovedkvarteret for Luftkommando Nord-Norge. 
Jagerfly fra blant annet Bodø skulle i en eventuell 
krig angripe, og åpne det sovjetiske luftforsvaret, 
slik at amerikanske strategiske bombefly kunne 
komme gjennom de sovjetiske luftforsvaret med sine 
atomvåpen.

Fra 1958 helt fram til 1974 ble installasjoner i Bodø 
bygget ut for å huse den øverste militære ledelsen 
i landsdelen. Øverstkommanderende i Nord-Norge, 
Sjøforsvarskommando Nord-Norge ble lagt i distriktet. 
Fra 1971 Forsvarskommando Nord-Norge lagt til byen. I 
tillegg ble det sprengt ut en atomsikker flyhangar i fjell 
på den militære flyplassen. Anlegget fikk navnet Anlegg 
96, og sto ferdig desember 1960.
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Ny bruk

internasjonalt 
fokus
Grønere BODØ

Bleisure

Fornybar energi 
Framtidens mobilitet
Energipositiv bydel

Knytt bydelen til havet 
Havet er framtidens næring
Tilgjengeliggjør halvøya

Byøkologi 

Sirkulær økonomi
Urbant jordbruk
Planteskole 
Rønvikjordene
Det store landskapet

Utstillingsvindu for grønn utvikling.
Motor i nord.
Nordøstpassasjen = ny Silkevei.

Nye boformer
Folkehelse og aktivitet
Tett på naturen 

Arrangement 

Matproduksjon

Sirkulærøkonomi

Flyglede

POTENSIALET 
Forsteke kuturen og utnytte ressursene gjennom ny byutvikling 



Bodø - Urban kraftkule i Nord

Eldrebølgen

Knytte sentrum 
og ny bydel 
sammen

Et hjerte i byen

Samarbeid med 
næringslivet

Drar lasset sammen

Fisk og jektetrafikk

Hvordan tilrettelegge for 
20.000 arbeidsplasser?

Behov for næringsarealer

Holde på damene

Generasjonsområder

Demografiske endringer

Tre hjerter?



15DRMA/Asplan Viak/Tina Saaby

Tre hjerter?
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”VI ER VANN OG VINDTETTE”



Bodø - Urban kraftkule i Nord

UTFORDRINGER 
OG POTENSIALER



19DRMA/Asplan Viak/Tina Saaby

UTFORDRINGER 
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MEGATENDENSER OG DRIVKREFTER
Trendforskning

PRODUKSJONSBY
Utdannelse og entreprenørskap
Endringene i verden går stadig raskere. Rask 
omstilling krever evne til å utdanne befolkningen. 
Den nye økonomien har åpent mange muligheter for 
entreprenørskap. 

Coworking
Internett gjør at mye arbeid kan gjøres fra hvor som 
helst i verden. Dette har skapt digitale nomader, men 
også fellesskap både fysisk og digitalt. Mange byer 
har etterhvert fått slike arbeidsfellesskap med stor 
variasjon i type bedrifter som er samlokalisert.

Aldrende befolkning
Eldrebølgen slår nå innover Norge og Bodø. Denne 
eldre generasjonen er idag ofte i god form og har 
god økonomi. De reiser mye og bruker kulturtilbud, 
restauranter og andre tilbud. Samtidig krever en eldre 
befolkning at stadig større ressurser går til denne delen 
av befolkningen med stadig færre i arbeidsfør alder.

AKTIV BY
Frivillighet
Frivillig foreningsliv er helsebringende og gir sosiale 
fellesskap. Bodø har mange organisasjoner å bygge 
videre på. 

Folkehelse
Det er flere trender som trekker i ulike retninger når 
det gjelder folkehelse. Flere blir overvektige og sliter 
med livsstilssykdommer samtidig som flere er opptatt 
av sunt kosthold og trening. Videre er mange enslige 
og ensomme, mens samtidig som mange søker 
fellesskap på sosiale medier. Og legge til rette for gode 
møteplasser og muligheter for aktivitet tror vi blir viktig 
også etter Corona-krisen.

Turisme, bleisure og mer fritid
Turisme er en sterkt voksende næring. Mange er 
opptatt av det autentiske, og Lofoten, Nord-Norge 
og Norge generelt har hatt en voldsom økning i 
besøk senere år. Her kan Bodø kople seg på. Bleisure; 
business og leisure er også en voksende trend som ny 
flyplass antagelig kan være positivt for. Ellers mange 
opptatt av bruken av fritid til opplevelser. Her har Bodø 
et unikt tilbud.

SOSIAL BY
Deleøkonomi og gjenbruk
Deleøkonomien brer om seg i stadig næringer, 
online bruktmarkeder, Uber, AirBnB, nabobil, leie av 
verktøy, bysykler, sparkesykler etc. Dette har både en 
økonomisk side som kan både være positiv og negativ, 
men også en mulighet for bedre ressursutnyttelse.

Nye fellesskap
I andre land er det en tendens med flere bofellesskap. 
I Norge er eielinja tilpasset kjernefamilien mest vanlig, 
men kanskje kan dette endre seg noe. For det er veldig 
mange ulike familiekonstellasjoner idag, og kanskje kan 
dette gi seg uttrykk i nye boligformer i framtida.

Lokal mat
Det er mange tendenser samtidig. På den ene siden 
skal verden fø flere, og Norge har hatt en retning 
mot stadig større bruk de senere år. Samtidig er det 
tydelig mottendes i ønsket om lokal mat produsert med 
økologiske prinsipper, med god dyrevelferd og lave 
klimagassutslipp.
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Klimakrisen: Byutvikling er både problemet og løsningen
Selv om det er mange tiår siden alvoret knyttet til den 
nært forestående kollapsen i verdens økosystemer 
ble allment kjent, har det ennå ikke ført til tilstrekkelig 
handling. I “World Scientists’ Warning to Humanity: A 
Second Notice”, som ble utgitt i 2017, 25 år etter den 
opprinnelige advarselen til menneskeheten, har 15 364 
forskere fra 184 land beskrevet hvordan vi ikke har 
klart å gjøre noe med de omfattende klimaendringene 
som ble beskrevet i 1992. Klimaendringer betyr at det 
vil fortsette å bli mer ekstremvær, og at de ekstreme 
værtypene vil vare lenger. Det dreier seg om styrtregn, 
flom, tørke, kuldeperioder eller hetebølger. Oslo-
området har for eksempel opplevd ekstremnedbør 

i form av styrtregn nesten hvert år siden 2009, noe 
som har ført til store materielle skader, blant annet på 
infrastruktur. Klimaendringene gjør seg nå gjeldene i 
hele landet; isbreer som trekker seg tilbake, fisk som 
flytter seg, tregrensa flytter seg og planter og dyrs 
naturlige habitat som endrer seg. I tillegg til å forårsake 
klimautfordringer, har måten vi har bygget samfunnene 
og byene våre på, særlig de siste femti årene, ført til 
det man kaller ”Den sjette utryddelsen”. To tredeler av 
dyrene og fiskene som fantes i verden i 1970 vil være 
borte i 2020. I Norge er 70-80 % av grønnstrukturen 
i norske byer og tettsteder nedbygd siden 50-tallet. 
Klimaendringer i kombinasjon med nedbygd landskap 
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Klimakrisen: Byutvikling er både problemet og løsningen
har noen spesielle utfordringer, bl.a. knyttet til 
håndtering av overvann og lokalklimatiske utfordringer 
som vindtunneler, kuldegroper og varmeøyer. 
Tradisjonell byutvikling er ikke rustet til å håndtere 
disse utfordringene, og vi er derfor nødt til å tenke 
nytt. Byutvikling er en del av problemet, men kan også 
være løsningen, både for å redusere klimagassutslipp 
og tap av biologisk mangfold, og for å tilpasse oss 
fremtidens utfordringer.

For å begrense den globale temperaturstigningen i 
tråd med Parisavtalen må store utslippskutt på plass 

før 2030 og i 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. 
Det er dermed behov for en stor samfunnsomstilling i 
Norge og alle andre land i årene framover.
Klimakur 2030 er en utredning som viser hvordan 
klimagassutslippene kan kuttes med 50% fra 2005-
nivå.

Det er mulig å nå målet om 50% reduksjon, men det 
blir ikke enkelt. Dette er et komplekst tema, som 
krever mange tiltak raskt og samtidig. For å oppnå 
resultater er vi avhengig av enighet tiltak og forsterket 
klimapolitikk.
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TRE 
BYMODELLER
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Sosialtstyrt  
Helt sentralt står menneskelige 
behov, sosial rettferdighet og et 

inkluderende og robust lokalsam-
funn. Aktiv by.

Næringslivsstyrt
effektiv, produksjonsbyen, inter-

modalt, skape arbeidsplasser
 

Scenarior
skisser 

Drivkrefter

Airport city

Nabolagsbyen

Naturstyrt 
Naturby,  ventende landskap, 

Treverk  på naturens premisser

Naturbyen
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3 MULIGE BYMODELLER FOR BODØ 

Byliv

miks 
Nedskalert, oppdelt, felleskaper, 

stor funksjonsmiks,
mangfoldig, lokal 

Bysystem 

kvartal 
Klassisk kvartalstruktur, Tydelige 

betingelser gårdsrom, gate, 10 
minuttersbyen, Effektiv eiendoms 
strategi, Smart by , Avklart, Stry-

ker en by , global

Byform

tun
Natur-drevet, forbilde, fleksibel, 

gjenbruk, sirkulær, glokal, Knyttet 
til havet 
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EN VISJON
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Ytterst i verden ytterst i vest
Kan hende du seile di skute
Kan hende du seile tilfeldig som gjest
Kan hende du går dær i rute
Uansett treng du et punkt som e fast
Dær du frakte di skjøre last
D e nokk at d står dær og brenn
En trofast gammel venn
 

Har du fyr
Har du løkte langs din vei
Har du fyr
Et signal om riktig lei
Ei lampe som gløde i mørke
Og lose dæ ut og frem
Som tar dæ bort og hjemmefra
Men også tar dæ hjem

Gudene vet - Ola Bremnes
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URBAN KRAFTKULE I NORD

Har du fyr
Har du løkte langs din vei
Har du fyr
Et signal om riktig lei
Ei lampe som gløde i mørke
Og lose dæ ut og frem
Som tar dæ bort og hjemmefra
Men også tar dæ hjem

Gudene vet - Ola Bremnes
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HUNDREMETERSKOGEN

Ifølge planprogrammet er ”hensikten med planarbeidet 
er å legge til rette for en langsiktig og bymessig 
utvikling av den nye bydelen på flystasjonen som 
avvikles. Kommunedelplanen skal legge til rette for en 
bærekraftig og kompakt byutvikling, et godt samfunn 
med gode bomiljøer, et godt tilbud av tjenester, fritids- 
og kulturtilbud”. 

Dette er store ambisjoner som vil være en utfordrende 
oppgave å realisere. Det krever vilje til å ta djerve 
beslutninger, og at kommunen er villig til å sikre 
gjennomføringen over tid.

For å lykkes med dette foreslår vi en ekstremt 
enkel hovedstrategi basert på et gjennomgående 
landskapsgrep, en ”hundremeterskog” som vil endres å 
leve med prosjektet de neste 100 årene.

I Ole Brums rike har han alt han trenger, honning og 
god saker. Tenk om Bodø kan bruke flyttingen av 
flyplassen til å lage et like vakkert rike.

Hva om den nye bydelen kan bli et bilfritt område 
hvor barn kan leke uten at voksne må kontrollere alt 
de gjør? Hva om bydelen produserer like mye som 
den forbruker ikke bare av energi, men også av mat 
og bygningsmaterialer? Hva om Bodøhalvøya kan 
tilgjengliggjøres slik at befolkningen kan bruke hele 
øya? Hva om det kan anlegges skiløyper fra den nye 
bydelen og opp til Marka? Hva om Bodø kan bli et 
internasjonalt forbildeprosjekt dere ”alle” har tilgang til 
hundremeterskogen?

Men Ole Brum er ikke bare en drømmer, han er også 
en økonom. Forskning viser at prisen på boliger øker 
i områder som har kort avstand til skog. I New York 
er prisene rundt sentral park mye høyere enn kun få 
kvartaler bort.

Hundremeterskogen gir derfor tre klare verdier til Bodø 
og bydelen:

1. Nytteverdier: økosystemer, klima, biodiversitet, 
overvann, gåturer, folkehelse etc. 

2. Herlighetsverdier: vindskjerming, opplevelser som 
blomstring, farger, sanseinntrykk, aktiviteter etc.

3. Økonomisk verdi. eiendomsstigning, eiendomsskatt, 
turisme, etc.

Sammenhengen mellom avstanden til skog og prosentvis 
stigning i huspriser for henholdsvis True Skov og Bakkely Skov 
i Danmark. Jo større avstand til skogen, jo mindre stigning i 
husprisene. Prisstigningen blir blant annet påvirket av avstanden 
til eksisterende rekreative områder og den nye skogens utforming. 
F.eks vil tett og lukket skog være mindre publikumsvennlig enn en 
skog med åpne områder, hvilket avspeiles i verdien.
Kilde: Bynær skogreisning - en grøn fordel og en god forretning.
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Fra Fiskebeinet og inn i nabolaget
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STRATEGIER
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Plant et tre

Prioriter klimavennlige reiser

Bygg nabolag

Fyll skogen Bruk det du har

Forbind!

Rydd et fiskebein

Bruk beina
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STRATEGIER
Samlet om et knippe overordnede strategier

Lek med vann

Gi skogen identitet

Definer bydeler

For å lykkes med utviklingen av området er det behov 
en klar retning på arbeidet. Området er enormt og uten 
klare strategier kan det bli vanskelig å skape en god 
retning på byggingen av den nye bydelen.

10 overordnede strategier peker ut de viktigste 
grepene som bør settes igang i området. Strategiene 
er fleksible og kan tilpasses etterhvert som bydelen 
vokser til.
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DDee  fflleessttee  sskkooggttiillttaakkeennee  ggiirr  eeffffeekktt  ppåå  lleennggrree  ssiikktt

• Skogtiltak med effekt på kort sikt
o Gjødsling av skog
o Unngå for tidlig hogst

• Skogtiltak med effekt på lang sikt
o Skogplanteforedling
o Planting etter hogst med høy tetthet og riktig 

treslag 
o Planting på nye arealer
o Ungskogpleie

• Endret klima – høy beredskap kan begrense 
utslipp fra insektsangrep, råteskader, 
vindfall, skogbrann Foto: Gerd Inger Aarnes
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PLANT ET TRE
Sett spaden i jorda

DDee  fflleessttee  sskkooggttiillttaakkeennee  ggiirr  eeffffeekktt  ppåå  lleennggrree  ssiikktt

• Skogtiltak med effekt på kort sikt
o Gjødsling av skog
o Unngå for tidlig hogst

• Skogtiltak med effekt på lang sikt
o Skogplanteforedling
o Planting etter hogst med høy tetthet og riktig 

treslag 
o Planting på nye arealer
o Ungskogpleie

• Endret klima – høy beredskap kan begrense 
utslipp fra insektsangrep, råteskader, 
vindfall, skogbrann Foto: Gerd Inger Aarnes

Langsiktig byutviklingsgrep
Den nye bydelen skal bygges over svært lang tid. Det 
er anslått 50-100 år, men å spå utviklingen så langt 
frem i tid er svært vanskelig. På Fornebu ligger store 
områder fortsatt som grushauger over 20 år etter at 
flyplassen ble lagt ned. Gjennom å plante skog, bruke 
området til landbruk og dyrkning, og legge til rette for 
aktiviteter slipper en å vente i lang tid på at bydelen 
skal bli et tilskudd til Bodø.

Billige tiltak med stor effekt på kort sikt
Å lage en permanent blågrønn infrastruktur, 
plasser, parker og byrom for et så stort område 
vil være svært kostbart. Dessuten vil det være 
stor usikkerhet om de faktiske behovene i hvert 
delområde etterhvert som bydelen vokser frem. Å 
plante til området vil være et billig tiltak som på få år 
vil gi stor effekt å transformere til en grønn byskog.
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RYDD ET FISKEBEIN
Den permanente grønnstrukturen

Fiskebeinet
Den første utviklingen vil starte rundt dagens hangar, 
og vil kunne ta 10-20 år. I løpet av denne perioden har 
deler av skogen nådd tilnærmet full høyde. Etter hvert 
som de første utviklingsområdene fylles opp kan nye 
områder opp. Områdene hogges, og trevirket benyttes 
til tømmer i bygninger, flisfyring, eller til å lage biokull. 
Mellom utviklingsområdene beholdes en permanent 
grønnstruktur som liggende som et ”grønt fiskebein” 
mellom de ulike delområdene. Fiskebeinet blir hele 
byens 100-meter skog, dyrknings-, rekreasjons- og 
aktivitetsområde.

Grønt nettverk
Fiskebeinet vil også fungere som et grønt nettverk 
som binder den nye bydelen sammen, og knytter 
bydelen sammen med sentrum, Shelterparken, 
Rønvikjordene og Marka.

Nettverket vil gi turveier for fotgjengere og syklister, 
men det kan også settes av brede nok soner slik at 
det kan være skiløper slik vi kjenner det på Tromsøya 
i Tromsø idag.
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Nye nabolag i skogen
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DEFINER BYDELER
Ny bydel = To bydeler og en park i midten?

To bydeler?
Prosjektet med ny bydel er så stort og langsiktig at 
det kanskje er mer hensiktsmessig å dele prosjektet 
i to bydeler. Prosjektet vårt legger opp en stor 
landskapspark knyttet mot gravlunden, og derfor kan 
det være hensiktmessing å dele i en bydel vest og 
øst for denne.

Bydelen i vest
Denne bydelen bygges rundt dagens terminalbygg, 
og med en tanke om at bydelen avslutter 
havnepromenaden mot sentrum og tilknyttingen til 
den nye flyplassen.

Bydelen i øst
Denne bydelen bygges rundt en 
transformasjonsprosess ved dagens riksvei. Bydelen 
skaper en sammenhengende bystruktur i nord-sør 
retning på halvøya, som kopler seg til friområdene i 
rundt Shelterparken og Hangåsfjæra.

Nye nabolag i skogen
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BYGG NABOLAG
Airport city, nabolagsbyen, naturbyen

Unik karakter
Gjennom strategien med bygging av ulike nabolag som 
del av fiskebeinet åpnes det for å utvikle områder med 
helt unik karakter. Områdene kan tilpasses i struktur, 
program og utforming over tid. Bymodellene fra 
første fase danner et grunnlag som kan spille inn ulike 
muligheter over tid.

Airport city og havbyen
Lengst mot Flyplassen foreslås et næringsområde 
kalt Airport city. Airport city kan inneholde f.eks Expo, 
hotell, kontorarbeidsplasser og næringsliv som er 
avhengig av flyplassen. Kommunen har spesifisert at 
det skal vises en intermodal havn. Vi mener en kan 
tenke større, og at dette området kan utvikles som en 
Havby. Denne gir mulighet for et næringsliv knyttet 
mot havet med forskning, innovasjon og produksjon. 
Utviklingen av containerhavn i Bodø virker overdrevet, 
og kopling med evt jernbane må sees i sammenheng 
med indre havn. 

Nabolagsbyen
For å kople den nye bydelen best mulig er den 
tetteste bystrukturen lagt mot nord slik at 
dagens riksvei kan transformeres til en bygate 
med urbane kvaliteter som gir en god overgang 
mellom eksisterende by og den nye bydelen. Disse 
nabolagene har en høyere tetthet med leiligheter i 
ulike typologier og en blanding mellom bolig, næring 
og andre funksjoner.

Naturbyen
Utformes som boligtun i sterk relasjon til Fiskebeinet; 
skogen og landskapet. Her kan det være veldig 
mange boligtyper; leiligheter, townhouse, rekkehus, 
flermannsboliger etc 

Fellesfunksjoner
I nabolagene er det lagt inn fellesfunksjoner på 
sentrale steder. Viktig funksjoner er nabolagshus, 
skole, barnehager, og andre fellesfunksjoner som 
drivhus, parsellhager etc.
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FORBIND!
Forbindelser og koplinger

Forbindelser mellom nabolag
I tillegg det grønne fiskebeinet som tilbyr turveier 
og gang- og sykkel forbindelser, er det lagt opp til 
forbindelser mellom nabolagene. Nabolagene krysser 
igjennom nabolagene både i øst-vest og nord-sør 
retning. Dette gir alle kort vei til forbindelsene, og et 
system som gir et finmasket nett.

Byromsnettverk
Langs forbindelsene ligger det skjermede uterom 
som sammen skaper et byromsnettverk av 
møteplasser, pocketparker, lekeplasser etc. Dette 
gjør at nabolagene blir interessante både på utsiden 
og innsiden. 
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Havparken
Havparken gir hele byen tilgang til den ytterste delen 
av Bodøhalvøya. Parken blir et enormt offentlig 
parkareal mot havgapet. Tilfører åpenhat og luft inn 
i den nye bydelen. (ivaretar havutsikten) Parken kan 
ha en tidevannspark i det grunne utenfor, og en stor 
havtrapp vendt mot kveldssola leder ned til vannet. 
Parken gir rom til akvarium som kan gi mulighet for 
nær kontakt med sjøen og livet i vannet. Deler av 
flystripa bevares som en historie om det som var. 
Det gis plass til aktivitetsprogrammer på den gamle 
flystripa. Det er med på å fremheve flyplassens 
historiske retning.

Fiskebeinet vest - H-parken
Delen av fiskebeinet som danner grønnstrukturen 
mellom nabolag i vest. Fra en utplantet skog bygges 
området gradvis ut. Parken inneholder blandingsskog 
med høy økologisk verdi og rike bunn-, felt-, og 
bunnsjikt, energiskog og dyrkbare arealer. Parken 

GI SKOGEN IDENTITET
Ulike landskap

koples på et sammenhengende turveinett. Mot 
nabolagene er det aktive kantsoner som gir rom 
for dyrking og aktiviteter. Parken fungerer som et 
overvannsystem hvor vann fra nabolagene kan 
ledes ut i parken. I parken er det aktivitetsklynger 
for organisert og uorganisert aktivitet og idrett. (en 
hundremetersskog for/koblet til nabolagene i vest) 
Denne parken blir koblingen til områder i sør som 
er klimatisk velegnet for andelslandbruk med alle 
former for dyrking. Det danner også en god overgang 
til bevart natur terreng mot sør (ny flyplass) Den 
vestre armen i H-en leder opp til den nye kanalen og 
”Fiskelandsbyen”

Den store landskapsparken
Parken danner en gigantisk landskappark midt på 
halvøya. Parken koples mot kirkegård og grønnstruktur 
i nord. I parken anlegges byens veksthus som 
gir innnbyggerne tilgang til å leie, dele og dyrke 
innendørs hele året. Det har potensiale til å bli et viktig 
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Planteskolen
Planteskole som forsyner området med planter, 
forskning og kunnskapgjennom utviklingen av 
området. Består av tradisjonelle planteområder og 
moderne drivhus og veksthus. Med arealene som er 
tilgjengelige, har denne potensiale til å dyrke fram unike 
stedstilpassede bytrær også til Bodø sentrum. 

Shelterparken
Shelterparken bygges rundt de fraflyttede shelterne 
og et nytt museum i Anlegg 96. Disse kan få nye 
funksjoner. Fra Fiskebeinet ledes bekker og kanaler 
gjennom området.

Hangåsfjæra
Området rundt Hangåsfjera åpnes opp. Området 
inneholder allerede idag Bodsjøen friluftsområde 
med badestrand, Nordland kultursenter, Nordland 
fylkesmuseum og Bodøsjøen camping. Stedet er 
allerede i dag en perle, som kan bidra til å berike den 
nye bydelen. I grepet som er vist, blir dette området 
tilgjengeliggjort på en helt ny måte.

Flyplassenga
Området mellom flyplassen og ny riksvei gir rom 
for støyskjermende landskapsanlegg, fruktdyrking,  
andelslandbruk, parsellhager og kolonihager.

samligspunkt for folk fra hele byen med muligheter for 
servering, salg av landbruksvarer og andre aktiviteter. 
Et større damsystem fungerer som fordrøyningsanlegg 
for områdene rundt. I området anlegges småkoller 
som etterligner det opprinnelige småkollelandskapet. 
Rydninger/lysningeri skogen gir mangfold og rom    for 
aktivitet, og beriker ellers opplevelsen av å bevege seg 
gjennom dette landskapet. 

Fiskebeinet øst - X-parken
Delen av fiskebeinet som danner grønnstrukturen 
mellom nabolag i øst. Fra en utplantet skog bygges 
området gradvis ut. Parken inneholder blandingsskog 
med høy økologisk verdi og rike bunn-, felt-, og 
bunnsjikt, energiskog og dyrkbare arealer. Parken 
koples på et sammenhengende turveinett med både 
store turveier og slyngende stier. Større hovedturveier 
gir direkte koling til de andre parkene langs den gamle 
flystripa og mot øst via Rønvikjordene til Bodømarka. 
Mot nabolagene er detaktive kantsoner som gir 
rom for dyrking og aktiviteter. Parken fungerer som 
et overvannsystem hvor vann fra nabolagene kan 
ledes ut i parken. I parken er det aktivitetsklynger for 
organisert og uorganisert aktivitet og idrett.
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Utsiktstårnet i den store landskapsparken
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Skogen
Skogen og fiskebeinet skal bli hele Bodøs 
aktivitetsområde med opplevelser, lekeområder, 
kulturprogram, parkarealer, kontakt med vannet, 
dyrkingsarealer.

Havparken, tidevannspark og akvarium
Lengst vest har vi satt av plass til en offentliggjøring 
av halvøya med en Havpark som f.eks kan inneholde et 
akvarium.

Expo
Som del airport city kan det være et Expo-område som 
det første man møter ut av den nye flyplassen. 

Innovasjonsdistriktet
I innovasjosdistriktet kan dagens terminal bli et nytt 
campus for universitetet, eller en kan samle andre 
kunnskapsnæringer, kreative næringer, framtidig 
produksjon mv.

Fylt fiskebein
I den store landskapsparken midt i fiskebeinet skal 
det være et gigantisk utsiktstårn, byensveksthus, en 
stor dam og mye annet. 

Shelterparken
Området skal tilby kulturelle opplevelser basert på de 
historiske strukturene. Anlegg 96 bør bli et museum, 
men kanskje kan noen av shelterne fylles med 
kulturfunksjoner, idrett og andre aktiviteter.

Hangåsbukta
Området blir tilgjengeliggjort med nye forbindelser, 
til fiskebeinet og danner en landskapsområde som 
samler Hangåsbukta, Nordland fylkesmuseum og 
Nordland kultursenter.

FYLL SKOGEN
Aktiviteter og attraksjoner
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Gjenbruk av sheltere
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BRUK DET DU HAR
Gjenbruk og sirkulær økonomi

For best mulig ressursutnyttelse så bør råvarer 
benyttes best mulig. Dette innebærer å bruk det vi har 
som best vi kan.

Terminalbygget
Dagens terminalbygg er et stort bygg av høy kvalitet. 
Det er ingen grunn til å rive det, da bygget kan 
benyttes til f.eks universitet, andre kunnskapsformål, 
forskningssenter eller liknende.

Shelterne
Innenfor dagens flyplassområde ligger det sheltere 
spredd rundt. Shelterne ble bygget for beskytte flyene 
mot fiendtlige angrep. Noen vil bli revet som del av 
den nye flyplassen, men vi ønsker å la mange stå som 
minner om en annen tid. Disse kan få ny bruk til f.eks 
kultur-, næring-, eller idrettsformål

Anlegg 96
Norges eneste atomsikre hanger må tas vare på. 
Riksantikvaren har startet arbeidet med fredning. 

Anlegget er på 10.000 m2 og bør brukes til et kald 
krig museum. 

Flytårnet og industribygg
Som del av særlig innovasjonsdistriktet foreslår vi å 
bevare utvalgte bygninger inkludert flytårnet. Flere 
av bygningene har god kvalitet, og kan brukes til 
kunnskapsnæring, forskning, mediaindustri, småskala 
produksjon m.m.

Rullebane og masser 
Rullebanen og massene i området skal ombrukes 
blant annet ved å tilføre biokull og ved å lage 
skjellettjord. Minst mulig masser bør fraktes inn og ut 
av området for å redusere transportbehov.

Gjenbrukssenter
I den nye havna har vi lagt til rette for et episenter 
for gjenbruk hvor produkter fra hele regionen, Norge 
og verden kan samles, oppsirkuleres og gjenbrukes 
og benyttes til å bygge den nye bydelen.
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LEK MED VANN
Blågrønne strukturer

Byøkologi og overvann
Framtidens by er en by der byens system og naturens 
system er integrerte og fungerer sammen. For den nye 
bydelen betyr dette at overvann håndteres lokalt. Dette 
innebærer at fiskebeinet tar unna vann fra tilliggende 
nabolag fra  samles og fordrøyes. Der landskapet tillater 
det kan det legges til rette med overvannsbekker fra 
sentralt på øya og ut mot havet. 

Samle folk rundt bruk av vann
Vann virker som magneter på barn, og blir ofte 
samlingspunkt i parker og grønnstruktur. Gjennom å 
tilrette for at folk kan komme nært inntil vannet kan 
parker og byrom blir mer attraktive og interessante.

Vann som arkitektonisk element
Bruk av vann kan også være vakkert. Vannet gir 
grobunn for liv, endrer seg når vinden blåser på det, 
og gir et annet lydbilde.



Bodø - Urban kraftkule i Nord



65DRMA/Asplan Viak/Tina Saaby

BRUK BEINA
Gå- og sykkelbyen Bodø

Nullvekstmålet
Visjonen i er at bydelen skal bidra til å oppnå 
nullvekstmålet, og utvikles til å bli en bydel som setter
mennesket i sentrum. Dette betyr at økningen i antall
reisende skal løses med gange, sykkel og 
kollektivtrafikk. For å oppnå målet om mindre biltrafikk 
må Bodø tenke nytt, det må bli enklere å gå og sykle, 
og det må bli noe vanskeligere og dyrere å kjøre bil.

Kortreist by
Den nye bydelen ligger tett på eksisterende sentrum, 
og vil skape en by med korte avstander. Gode 
forbindelser mellom sentrum og den nye bydelen gjør 
at hele byen henger sammen. Gjennom et godt lokalt 
servicetilbud reduseres transportbehovet.

Godt bymiljø og trygg by
Gjennom å endre måten man fokuserer på fra 
trafikkavvikling til bymiljø skal det bli hyggelig og 
trygt å ferdes i gatene. Mer plass brukes til parker 
og byrom, og mindre til bilvei. En by der det er bra 
forhold for gående og syklende må være en trygg 
by med bilfrie forbindelser, skikkelige gang- og 
sykkelfelt, og barnevennlige nabolag og offentlige 
rom. En trygg by er et gode for hele befolkningen.
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PRIORITER KLIMAVENNLIGE REISER
Morgendagens transportsystem

Transportsystem tilpasset sentrum
Det er behov for å legge opp til et mer urbant 
transportsystem for Bodø, med fokus på mennesker og 
hvor bilen prioriteres ned.

Bilrestriksjoner
I Bodø idag er det utrolig lett å kjøre bil. Hvis bilen ikke 
får noen restriksjoner er det vanskelig å se for seg 
endret atferd. Restriksjoner kan bety lengre kjøreruter, 
bom-snitt, eller færre og dyrere parkering.

Superbuss
Selv om gange og sykkel bør være prioritert i sentrum 
og den nye bydelen, kan en superbuss med hyppige 
avganger gi økt bruk. 

Mobilitetspunkt
Tilknyttet de nye nabolagene anlegges det 
mobilitetspunkter som syr sammen bussreiser, bilpooler 
og mikromobilitet
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HELHETSPLAN
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HELHETSPLAN
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HELHETSPLAN
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PLANENS LAG
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PLANENS LAG
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DET GRØNNE FISKEBEINET
Skogen som binder alt sammen
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NABOLAG OG BEBYGGELSE
12 nabolag
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GATENETTVERK
Ny gater og koplinger til eksisterende by
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GANG- OG SYKKELNETTVERK
Nettverk for myke trafikanter
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NABOLAGSFORBINDELSER
Byrom og forbindelser mellom nabolag
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DYRKING, URBANT LANDBRUK
Planteskole, parsellhager, andelshager
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BÆREKRAFTIG 
BYDEL
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BÆREKRAFTIG 
BYDEL
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Framtidens bærekraftige bysystem 
består av flerfunksjonelle forbindelser 

som bygger bro mellom menneskeskapte 
og naturlige systemer; en allsidig bynatur 
som kombinerer mobilitet, klimatilpasning 

og sosiale møteplasser.

Bysystem

Bylivet er det livet som leves både 
mellom og inne i bygningene. Byliv 

skapes gjennom riktig sammensetting 
av funksjoner, private og offentlige 

arealer, sosiale soner, deltakelse av ulike 
aktører og ildsjeler som kan mobilisere et 

lokalområde.

Byliv
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Bylivet er det livet som leves både 
mellom og inne i bygningene. Byliv 

skapes gjennom riktig sammensetting 
av funksjoner, private og offentlige 

arealer, sosiale soner, deltakelse av ulike 
aktører og ildsjeler som kan mobilisere et 

lokalområde.

Byliv

Bærekraftig bebyggelse er ressurseffektiv 
og variert, slik at den kan utgjøre gode, 
robuste og fleksible rammer, som kan 
bidra til at vi kan møte nåtidens osg 

framtidens behov for alle som bruker 
byen.

Byform

EN TREDELT STRATEGI
For å ivareta det helhetlige perspektivet på en bærekraftig byutvikling, har 

vi et særlig fokus på de tre aspektene bysystem, byliv og byform, både 
hver for seg og i sammenheng.
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OPPGAVEFORSTÅELSE 
En langsiktig plan
Bodø brant i 1940. Før byen ble bygget opp igjen, ble det laget en 
gjenreisningsplan, som siden da har lagt de store linjene for sen-
trums utvikling. Hvis man tenker tilbake til tiden rundt 1940 har Nor-
ge, og Bodø, gjennomgått enorme politiske, økonomiske, samfunns-
messige og fysiske forandringer. Dette er verdt å ha i bakhodet når 
Bodø nå skal lage sin neste store masterplan, for de neste 50-100 
årene.

Ser man fremover kan vi forvente minst like store forandringer 
som de vi allerede har vært gjennom. Klimaet, naturen, økonomi-
en, befolkningen, internasjonale maktforhold – alt er i endring. I 
Nordområdene og Bodø skjer disse endringene raskere, og trolig 
med større konsekvenser, enn i resten av landet. For å stå sterkt, 
også i fremtiden, må Bodø derfor kontinuerlig gjenoppfinne seg selv, 
samtidig som eksisterende ressurser tas vare på og foredles.

Flyplassen i Bodø skal flyttes, og en ny masterplan som innebærer 
tilnærmet en dobling av sentrums bebygde areal skal utarbeides. 
Målet må være at den nye planen blir godt et styringsverktøy, et 
som gir retning og definerer hvilke investeringer det må tilretteleg-
ges for i overskuelig tidsperspektiv, samtidig som planen er robust 
nok til å håndtere endrede behov i et uoverskuelig tidsperspektiv. 

Vår tids nordnorske idealby?
En langsiktig og kompleks utbygging som det her legges opp til, 
bør ha en bærende idé og en tydelig retning. Faktiske og praktiske 
forhold som beliggenhet, klima, transport, teknologi, befolkningsut-
vikling og økonomi er faktorer som styrer planlegging, men det gjør 
også holdninger og idealer. Hva slags idealer skal forme Bodøs nye 
bydel, og hvilken rolle skal denne bydelen ha, både i forhold til Bodø 
og regionen? 

Med denne planen har Bodø en gyllen mulighet til å vise hva god og 
bærekraftig byutvikling i et nordnorsk klima er i vår tid, og samtidig 
tydeliggjøre og målbære hva som er vår tids løsning på viktige sam-
funnsmessige utfordringer.

Lære og være i front 
Bodø er ikke den eneste byen med store, ambisiøse og langsiktige 
planer for omforming av tidligere flyplasser, havner eller andre areal-
krevende funksjoner som flyttes ut av sentrale byområder.  

Det er for eksempel nå 20 år siden Fornebuplanen ble vedtatt. 
Store deler av Fornebu er fortsatt ikke utviklet, og nylig ble den 
tredje kommunedelplanen for området vedtatt. Skiftende idealer og 
holdninger til byutvikling har gitt nye krav, ikke minst til fortetting. 
Det har dessuten vært vanskelig, og tatt lang tid, å få til byliv på 
Fornebu. Fornebuplanen var samtidig forut for sin tid på en del om-
råder knyttet til miljø og infrastruktur, og det ble utviklet tanker som 
er ført videre andre steder, f.eks. knyttet til overvannshåndtering 
og miljøprogrammering. Andre store pågående utviklingsprosjekter i 
områder som har vært preget av arealkrevende industri og logis-
tikk-formål, som Hovinbyen i Oslo, Dokken i Bergen og Nyhavna i 
Trondheim er nå i støpeskjeen, og har alle ambisjoner om å bli piloter 
for fremtidens byutvikling. 

Vi vil se på hvordan Bodø kan lære av historien og det som skjer 
andre steder, og hvordan Bodø selv kan bli et eksempel til etterføl-
gelse. Vi vil se på erfaringer fra relevante prosjekter for å sette egne 
forslag i perspektiv og sørge for at de grepene som foreslås er godt 
fundert og helt i front. 

De tre innfallsvinklene som er beskrevet over; det langsiktige 
tidsperspektivet, et tydelig ideal, og det å lære av andre for å være i 
front, vil vi bruke til å strukturere vår tilnærming til denne oppgaven. 
Denne innfallsvinkelen til oppgaven vil vi koble mot vår betraktning 
av byen.

Metode for betraktning av byen:
Byen er et komplekst system som kan forstås og diskuteres på et 
utall måter. For bedre å kunne se byens utvikling i et langsiktig per-
spektiv, har vi brutt byen ned i tre hovedelementer: 

Byens system, byens liv og byens form
 

Det vil aldri være helt entydige skiller mellom disse tre elementene, 
men det er heller ikke så viktig fordi målet er å finne en måte å dis-
kutere både enkeltaspekter og sammenhenger i byutviklingen på.  

Byens system er rammeverket, eller «skjelettet», byen bygges på 
og rundt. Det består av gater og byrom, økologiske korridorer og 
blågrønne strukturer, infrastruktur knyttet til energi, og material-
kretsløp som varme, vann og avløp. Byens system er strukturerende 
for byens form og liv, og det er derfor her hovedfokuset bør være i 
langsiktig planlegging.

Bysystemet skal bære byen i det lange løp, og etablering av et 
velfungerende bysystem krever store investeringer. Derfor er det 
viktig at utformingen av systemene gjøres smart, slik at strukturene 
som etableres kan løse mer enn én oppgave. Eksempler på dette 
er transportkorridorer som også er økologiske korridorer, håndterer 
overvann og er bidrar til bedre lokalklimatiske forhold. 

Verden er avhengig av at vi kutter energi- og ressursbruk, og redu-
serer utslipp av klimagasser. For at den nye utbyggingen skal bidra til 
en mer bærekraftig bysystem, bør det etableres kretsløpssystemer 
for energi, materialer, avløp og avfall som legger til rette for en mer 
sirkulær økonomi. Et viktig mål for Bodø kommune er at bydelen 
skal bestå av nullutslipps-byområder og skal være en pilot i FME 
ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Implementering av systemer 
som reduserer material- og energibruk vil være viktig for å nå dette 
målet.
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BYSYSTEM
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BYØKOLOGISK FORBILDEPROSJEKT
Sirkulært og klimapositivt landskap 

Mål
Landskapet  i den nye bydelen skal ta 
utgangspunkt i eksisterende kvaliteter. Nytt 
landskap skal i størst mulig grad bygges opp av 
stedlige masser og lokale ombruksmaterialer 
for å sikre en positiv miljøpåvirkning. Det bør 
utarbeides LCA-analyse som viser når landskapet 
kan være karbonpositivt.

1. Logistikksenter for ombruk
Utviklingen av bydelen tar utgangspunkt i 
havne/næringsområdet i vest som også blir et 
logistikksenter for ombruk (også materialbank) 

2. Framtidig bruk av arealer
Det fastsettes en framtidig bruk av arealene og 
det velges utviklingsnoder for både bebyggelse 
og landskap. 

3. Landskapsstrategi
Med utgangspunkt i fastsatt bruk av områder og 
utvalgte utviklingsnoder velges to ulike strategier 
for utvikling av landskapet:   
 
• a. Opparbeidelse av permanente blågrønne 

strukturer
• b. Opparbeidelse av temporære blågrønne 

strukturer 

4. Strategi for massehåndtering og ombruk
Med utgangspunkt i strategiene for landskap 
utarbeides en strategi for massehåndtering og 
ombruk.     
• a. Hva er potensialet for ombruk av stedlige 

masser, betong, asfalt mm?  
• b. Massene sorteres etter grad av forurensing og 

potensial for ombruk med en målsetting om at alle 
masser håndteres på stedet (de mest forurensede 
massene forsegles) og danner fundament for 
fremtidig utvikling.

5. Permanente og temporære strukturer
Gjenbrukt betong, overskuddsmasser ol. samt 
teglstein og biokull danner landskapsfundamentet 
for både permanente- og temporære blågrønne 
strukturer.  Det produseres 100% sirkulære 
jordblandinger (knust betong, teglstein, biokull, 
kompost, avfall fra fiskeindustrien mm.) som brukes 
i alle aktuelle områder. Hage/park/skogbruksavfall 
fra transformeres til biokull gjennom pyrolyse – 
overskuddsvarme brukes til oppvarming av bygg.
• a. Permanente strukturer   

Fremtidens byparker med unik Bodønatur som 
utvikles over tiår. Hermer Bodøs topografiske 
særtrekk med småkollete kystlandskap og små 
lavbrekk (cut/fill).  

• b. Temporære strukturer, fremtidens bebygde 
områder     
Opparbeides på flat skjelettjord (70% pukk, 15% 
biokull, 15% kompost) egnet for å tåle fremtidige 
bygg og infrastruktur etter samme modell som i 
Stockholm. I disse områdene plantes ospeskog 
som kan bidra til bedret lokalklima, produksjon av 
panel mm. Når området er modent for byutvikling 
hugges skogen og benyttes om ressurs. Byggene 
kan sannsynligvis etableres nærmest direkte på 
skjelettjorden, og gi en enorm ressursbesparelse.
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BLÅGRØNN VEKST
Landskapet som samler karbon

Mål
Landskapsgrepet skal bidra til å hjelpe oss ut av klima- 
og naturmangfoldskrisa.

Den nye bydelen skal bidra til økt økologisk mangfold. 
Områdets blågrønne struktur skal styrkes i samsvar 
med kommunes overordnede føringer, gjennom 
etablering av blågrønne flater. En robust flerfunksjonell 
blågrønn struktur skal gjøre området motstandsdyktig 
ovenfor klimaendringer, styrke lokalt artsmangfold, 
bidra til godt lokalklima, renere luft, vann og jordsmonn, 
bedret folkehelse og gi høy opplevelsesverdi.

Generelt
Optimalisering av økosystemtjenester basert på fremste 
forskning og erfaring. Dette innebærer et landskap som 
produserer rikt naturmangfold og mat.
Herunder:
• Bruk av lokalt plantemateriell med norsk frøkilde
• Drift etter prinsipper fra økologisk landbruk
• Flersjiktet beplanting (økt naturmangfold)
• I størst mulig grad permanent beplanting    

(fruktskoger mm.)
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Planting af skog

Gjenbruk av masser

Planting i by og nabolag
Hageavfall

Fjernvarme

Bygg materiale

Biokul

Biokul anlæg

Planteskole

Træflis
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SIRKULÆR ØKONOMI
Landskap og byutvikling to sider av samme sak

Sirkulær byøkonomi
Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk 
virksomhet som har som mål at ressurser forblir i 
økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved 
redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et 
minimum. Dette er et prinsipp som bør legges til grunn 
for Bodø.

For den nye bydelen legger vi til rette for å lage et lage 
en lokal sirkulær byøkonomi som tar utgangspunkt 
i gjenbruk av massene fra flyplassene og skogen 
som plantes på området. Massene kan oppsirkuleres 
gjennom tilføring av biokull fra et biokull anlegg. Skogen 
som plantes vil kunne benyttes til byggematerialer, 
til produksjon av biokull i et biokullanlegg, 
eller til varmeproduksjon. Biokullanlegget og 
forbrenningsanlegget Keiseren vil også kunne benyttet 
treflis, hagefall og liknende, og på den måten kan hele 
Bodø nyte godt av systemet.

Planting af skog

Gjenbruk av masser

Planting i by og nabolag
Hageavfall

Fjernvarme

Bygg materiale

Biokul

Biokul anlæg

Planteskole

Træflis
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Å PLANTE EN SKOG
Et landskap i utvikling og vekst



99DRMA/Asplan Viak/Tina Saaby



Bodø - Urban kraftkule i Nord

Å PLANTE EN SKOG
Et landskap i utvikling og vekst
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0 år, skogen forberedes (2020)
Allerede nå kan de første stiklingene og plantene som 
skal bli del av den nye bydelen plantes på den nye 
planteskolen. Det kan også plantes i områder som 
allerede er frigjort, og hvor det ikke skal byutvikles på 
lenge.

5 år, det vokser til (2025)
I starten utvikler trærne rotsystemer og vokser ganske 
sakte per år. På planteskolen er de første trærne klar 
til å plantes ut etter ca 3 år. Når trærne har slått rot 
begynner de virkelig å gro til.
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10 år, skogen er et faktum (2030)
Nå skogen høyere enn mennesker og landskapet har 
gått fra en flatt slette, til en interessant ungskog. 
Andre dyr og planter slår seg ned, og området fyller av 
natur og lyd.

20, skogen er voksen (2040-)
Skogen vil etter 20 år kunne få disse omtrentlige 
høyder på mindre gunstig bonitet:
• Dunbjørk 8 m
• Gråor 10 m
• Osp 10+ m
• Furu <10 m
Skjøtsel og jordegenskaper vil være viktige for
realiseringen. Volum i denne fasen vil avhenge
av plantetetthet.
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Bilder fra området Sjoa ved Skogbygdi

Oversiktsbilde over deler av det trange elvegjuvet. Tatt fra kanten

av juvet på sørsiden, nedenfor Randen.  Foto: Geir Gaarder

Typisk natur nede i bunnen av juvet. Foto: Tom Hellik Hofton

Flere steder i de sørvendte skråningene finnes en tørr og ganske

rik lågurtfuruskog på tynne løsmasser. Dette er i praksis 

sesongfuktig kalkfuruskog. Foto: Tom Hellik Hofton

Frodig gråor-heggeskog i bunnen av juvet ned for Brånå, med 

brun jordstjerne (Geastrum fimbriatum). Foto: Tom Hellik Hofton

Kalkskog Kalkskog Kalkskog

Åpen kalkmark Rike strandberg Strandeng- og strandsump

Rikmyr Viktig bekkedrag Ålegrassamfunn
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LOKALE NATURTYPER
Unik Bodønatur

Bildene viser forslag vegetasjon for området med 
utgangspunkt i nærliggende naturtyper

1. Kalkskog -  Regionalt viktig naturtype (B). mrk. her 
bruker vi ikke vanlig bjørk

2. Åpen kalkmark - nasjonalt viktig naturtype (A)- 
perfekt i parker og på tak

3. Rike strandberg – nasjonalt viktig naturtype (A) - 
perfekt i parker og på tak

4. Strandeng- og strandsump - Regionalt viktig 
naturtype (B)- Egnet når vi oppretter dammer og 
grønne filtere.

5. Rikmyr - Regionalt viktig naturtype (B) - Egnet når 
vi oppretter grønne filtre.

6. Viktig bekkedrag - Regionalt viktig naturtype (B) - 
Egnet når vi åpner bekker.

7. Ålegrassamfunn- Regionalt viktig naturtype (B) – 
egnet ved restaurering, oppfylling i strandsonen.
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Temporær ospeskog hugges og 
benyttes om ressurs i bygg

Flat skjelettjord egnet for å tåle 
fremtidige bygg 

Småkollete kystlandskap og 
små lavbrekk (cut/fill)

Permanente blågrønne strukturer 
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KLIMAPOSITIVT LANDSKAP
Temporære og permanente strukturer

Permanente strukturer - fremtidens byparker 
Unik Bodønatur som utvikles over tiår. Hermer Bodøs 
topografiske særtrekk med småkollete kystlandskap og 
små lavbrekk (cut/fill). 

Utvikles som attraktive flerbruksområder med 
utgangspunkt i områdets unike naturmangfold. Dette 
skaper en sammenhengende parkstruktur, forbindelse 
sjøen-Marka, kyststi, ferskvannsdammer, marint 
naturmangfold er del av dette grepet.

Temporære strukturer -Fremtidens bebygde 
områder
Opparbeides på flat skjelettjord (70% pukk, 15% biokull, 
15% kompost) egnet for å tåle fremtidige bygg og 
infrastruktur etter samme modell som i Stockholm  . 
I disse områdene plantes ospeskog som kan bidra 
til bedret lokalklima, produksjon av panel mm. Når 
området er modent for byutvikling hugges skogen 
og benyttes om ressurs. Byggene kan sannsynligvis 
etableres nærmest direkte på skjelettjorden- enorm 
ressursbesparelse.

• Programmeres etter plan for etappevis utbygging 
(når kan tømmeret høstes?)

• Etablering av planteskole for oppaling av unik 
nordnorsk natur og spiselige vekster. Plantene 
brukes til utvikling av bydelene hvor de skal utgjøre 
et flersjiktet permanent dekke på bakke og tak 

• Kan brukes til jordproduksjon
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KLIMAPOSITIVT LANDSKAP
Temporære og permanente strukturer

Temporær ospeskog plantes 
i flat skjelettjord egnet for å 
tåle fremtidige bygg

Gradvis etablering af perma-
nent grønnstruktur

Trær med undervegetasjon 
fungerer som leskjermer for 
gang- og sykkel trafikk.

Overvann ledes mot grønn-
struktur

Urbant landbruk - lokal 
dyrkning av mad
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Tidligere gressområder for 
fly- rullebaner bliver parkom-
råde

Temporær ospeskog plantes 
i flat skjelettjord egnet for å 
tåle fremtidige bygg

Oppbrutt struktur/ forsky-
ving av fasadeliv som er med 
på å bremse vind og gi lune 
gatenett og byrom. 

Overvann håndteres på tak

Biltrafikk Bakker som bremser vind
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Bebyggelsen vokser inn i landskapet
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TRANSPORT
Systemendring

Systemendring
Kommunen har sagt at nullvekstmålet for 
personbiltrafikk skal ligge til grunn for Bodø, og 
utviklingen av den nye bydelen skal legge til rette for at 
mest mulig transport kan foregå til fots, på sykkel eller 
med kollektiv. Ifølge tall fra 2013/2014 var ca. 65% av 
reiser med bil. Altså to tredjedeler av reisene. Urbanet 
analyse laget i 2018 en analyse som viste endringen 
som skulle til for å nå nullvekstmålet. I analysen ville 
fortsatt 57% av reisene vært med bil i 2030 for nå 
nullvekstmålet. Vi tror Bodø har et større potensiale 
både de neste 10 årene, og på lenger sikt. Dette krever 
en systemendring og systematisk satsing på gange, 
sykkel og kollektivtrafikk.

Bodø og ny bydel
Den nye bydelen representerer en helt unik mulighet 
for å vri reisevanene i framtiden for Bodø. Gjennom 
sentrumsnær vekst i stedet for byspredning kan vaner 
og preferanser endres. Bodøhalvøya er relativ flat og 
omtrent 2,5 km i nord-sør retning og 5 km i øst-vest 
retning til riksveien. Dette er kan ikke større avstander 
enn at Bodø kan bli en by hvor svært få innenfor denne 
sonen skal behøve å kjøre bil. Med god tilrettelegging 
i gater kan vind bremses og gjøre at flere ønsker å 
ferdes ute hele året.

Gang, sykkel og kollektiv
Det vesentligste for Bodø vil bli å skape noen virkelig 
høykvalitets gang- og sykkelforbindelser mellom 
sentrum og ny bydel. Disse må ha topp driftsprioritet 
hele året, og være så trygge at selv små barn kan 
ferdes der. Vi har lagt forbindelser fra den nye bydelen 
som kopler seg på gatenettet inn til sentrum. Vi legger 
opp til at bussen får et stamnett med så hyppige 
avganger at folk opplever at det nærmest ikke er 
ventetid. Med ny teknologi kan bussen suppleres med 
autonome kjøretøy til og fra stoppested i deler av byen 
med litt lang avstand til stoppested.

10%

30%

20%

40%40%

30%

2050

45%

15%

35%

10%

*) NY AMBISJON

2030*

Mikromobilitet
I tillegg til de tradisjonelle transportformene har stadig 
flere nye farkoster kommet på markedet de siste 
årene under begrepet mikromobilitet. Farkostene det 
er snakk om kan være sykler, transportsykler, el-sykler, 
el-scootere, el-skatebords, sykkeldelning, og el-
sparkesykler. Med en moderne el-sparkesykkel vil turen 
fra den nye bydelen til sentrum ta ca 10 min og du kan 
kjøre 10 turer tur-retur før en må lade sykkelen. Slike 
løsninger sett i sammenheng med et superbussnett 
gjør at behovet for bil blir langt mindre.

Mobilitetspunkter
For å gjøre valget av alternative løsninger 
enkelt foreslår vi at hvert nabolag utstyres 
med mobilitetspunkter som tilbyr en rekke ulike 
transportløsninger; mikromobilitet, superbuss, el-bilpool
mv. Mobilitetspunkter er lagt tett på busstopp og 
koplet med nabolagsfunksjoner som felleshus, skole, 
barnehage, etc. 

Nesten bilfri
I plangrepet har vi lagt til rette for en bydel som kan bli 
nærmest bilfri. Dette innebærer at det skal bli mindre 
behov for bilen i hverdagen, og at den nye bydelen er 
utstyrt med svært få større kjøreveier. Poenget er å 
gjøre andre løsninger mer attraktive, men samtidig skal 
det være mulig å komme til boligen med en bil om en 
trenger å levere større ting som f.eks en vaskemaskin. 
Vi foreslår derfor et gatetun/sharedspace nettverk, der 
det kan kjøres ved behov, men at parkering samles i 
parkeringshus/p-kjellere litt fra hver enkelt bolig.
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Bebyggelse med solceller på tak
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FME-ZEN
Bærekraftsprinsipper

Nyby Bodø er ett av  pilotområdene i ZEN – Zero 
Emission Neighbourhoods in Smart Cities. . I senteret 
er det utviklet 7 hovedkriterier for nullutslippsområder 
med tilhørende nøkkelindikatorer. Her har vi laget en 
kort beskrivelse av hvordan vi har tilpasset prosjektet 
til kriteriene i ZEN. 
 
Klimagassutslipp
Det er et overordnet mål å redusere de direkte og 
indirekte klimagass-utslippene mot null over livsløpet. 
Dette omfatter både energi- og materialbruk til 
bygg, uteområder og infrastruktur, samt mobilitet 
og arealbruks-endringer. Sentrale strategier her 
er reduksjon av materialbruken ved effektive 
løsninger (arealeffektivitet, sambruk), bruk av 
lavutslippmaterialer (eks. biobaserte), kortreiste, 
langlivede og resirkulerte løsninger, samt ombruk. 
Gjennom bruk av områdeLCA kan utslipp beregnes i 
tildligfase, og følges opp videre faser. 
 
Energi 
Vi legger til grunn en bebyggelse med svært lavt 
energibehov og utnyttelse av lokal fornybar energi 
til både oppvarming, kjøling, annet energibehov 
og elektromobilitet. Energisystemet legger til 
rette for  robuste og effektive løsninger, samt god 
drift. Hele bydelen må involveres i energibruk fra 
planlegging til byggene er i bruk. Figuren under 
viser et løsningsforslag med integrerte fornybare 
og lavutslippsenergiforsyningsløsninger basert på 
lokalt tilgjengelige kilder, og som utveksler strøm og 
varme mellom ulike funksjoner i området og med 
omkringliggende infrastruktur. Tabellen under viser 
en tilhørende beregning av energibruk og fornybar 
energiforsyning, og viser at løsningene vil gi en 
balanse mellom energibehov og -produksjon – altså 
netto nullenergi. Dette er et godt utgangspunkt for å 
oppfylle den overordnede ambisjonen om null utslipp av 
klimagasser over livsløpet. 
 
Effekt
Reduksjon av effektbehovet er viktig både for å 
få lavest mulig investeringskostnader til energi-
infrastruktur, samt redusere driftskostnadene fordi 
effekt vil bli dyrere i fremtiden. Dette oppnås med 
å styre energistrømmer i og mellom bygninger 
og infrastruktur (inklusiv elektromobilitet) og det 
omkringliggende energisystemet på en smart og 
fleksibel måte. Sentrale strategier omfatter også 
utnyttelse av lagringsløsninger (både batterier og 

termiske lagre), samt effektiv (sam)bruk av arealer 
og infrastruktur. I ZEN-senteret er det utviklet et nytt 
verktøy for å beregne effektbehov i områder, som 
Asplan Viak har tatt i bruk, og som kan benyttes i det 
videre arbeidet med dette området. 

Mobilitet
Forslaget fremmer bærekraftige transportmønstre 
med særlig prioritering av gange og sykkel, samt 
smarte mobilitetssystemer hvor superbuss og 
mobilitetspunkter er viktige elementer. De tetteste 
områdene er plassert nærmest sentrum, med busstopp 
og mobilitetspunkter sentralt i områdene. I den nye 
bydelen vil store områder være bilfrie, og det nye 
parkområdet vil forbinde de ulike nabolagene med 
resten av byen, friområder og marka gjennom gode 
gang- og sykkelveier, stier og skiløyper.
 
Stedskvaliteter 
Vi har lagt til grunn et bærende grep med planting 
av området, og anleggelse av en stor felles park 
som vil gi alle boliger og arbeidsplasser kort vei 
til skog, lekeplasser, idrettområder, turveier etc. 
Dette er kvaliteter som både fremmer folkehelse 
og som er etterspurt i markedet. I hvert nabolag er 
det anlagt fellesanlegg; felleshus, mobilitetspunkt, 
skoler, barnehager, dyrkingsarealer mv som sikrer 
gode stedskvaliteter og stimulerer til bærekraftig 
adferd. Sosial bærekraft med fokus på brukerne 
og fellesskapsløsninger er en integrert del av 
løsningsvalgene. 

Økonomi og innovasjon
I prosjektet er skogsplantingen valgt som et billig 
tiltak som kan gi stor effekt raskt. Det vil være svært 
kostbart å anlegge infrastrukturen for hele området 
tidlig, og ideen om ”fiskebeinet” gjør at området kan 
utvikles gradvis. Gjennom å opprette et selskap som 
har en bylivskoordinator/byskogsvokter skapes det 
en plattform for både håndtering av den økonomiske 
gjennomføringen, og innovasjonsprosjekter. De 
10 bylivsnodene vil kunne fungere som gode 
utgangspunkt for innovasjon og systematisk utvikling 
av prosjektet.

Bebyggelse med solceller på tak
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FME-ZEN
Energisystem

Behov levert energi (sjøvarme med varmepumpe og lokal el‐produksjon) etappe på 10 år
Nybygg per år  Netto 

energibehov
Behov levert 
energi

El‐behov Kommentar

Byggefase  Kategori BRA [m2] [kWh/m2/år] [kWh/m2/år] [kWh/år]
År 1

Boliger 12 500 100 50 625 000
Næring/skole  7 500 80 35 262 500 Vanlig bil gjennomsnitt 16000 km/år, Bensinbil 3 ganger energibehov
E‐mobilitet 20 000 25 500 000 (2000 kWh/år, tilsvarende 10000 km/år/bolig, eller 25 kWh/m2/år; også for næring) 
SUM  20 000 110 1 387 500

År 10 200 000 110 13 875 000

Oppdekningsalternativer etappe på 10 år
Energitype Spes. energiprod.  Rel andel Inst. effekt  PV areal [m2]  Produsert el Vindkraft Kommentar

KWh/kWp KW / fullast driftstimer  [kWh/år] Antall
Solenergi Flat tak  565 20 % 4 912 25000 2 775 000             2500 m2 ny PV på takarealer per år 

40° mot sør  830 30 % 5 015 25000 4 162 500             2500 m2 ny PV på bakkearealer per år 
Vindenergi Maks høyde 50 meter  25 % 1388 2500 3 468 750             3‐4 stk á 350‐450 kW  (f. eks. Vestas WD 34 med 34 meter rotordiameter, dvs. 910 m2 areal; kan evt. kjøpes brukt) 
Bioenergi (CHP, eller ORC) 25 % 434 8000 3 468 750             OCR eller kogenanlegg tilkoblet fjernvarmeanelgg.  Kan evt. bygges som 2 x 220 kW

13 875 000          

Energipositiv bydel

e bydelens energibehov lokalt. For enkelhet skyld 
har vi delt prosjektet i 8 10-års bolker med like 
stor utbyggingstakt slik at prosjektet vil stå ferdig 
i 2100. Vi ser at tolkningen av ZEN-kravet om lokal 
energiproduksjon blir sentralt. Kunne vi f.eks. tillatt oss 
å sette opp flytende vindmøller noen kilometer utenfor 
Bodø, slik at vi ikke hadde fått høydebegrensning på 
grunn av flyplassen, ville vi kunne produsert mer enn 
nok energi der. I energisystem vi har foreslått har vi 
forutsatt at nødvendig energiproduksjon, regnet på 
årsbasis, skal skje innenfor planområdet, dvs. innenfor 
grensene til den nye bydelen, men vi har forutsatt er 
det kan benyttes areal sørøst for den nye flyplassen 
til installasjon av relativ små vindmøller, da vi mener 
prosjektene henger geografisk tett sammen.
I løpet av de neste 10 til 20 år forventes at så å si all 
transport, evt. bortsett fra flytrafikk, vil skjer med 
elektriske kjøretøy. Vi har derfor valgt forutsetninger 
som kan ta høyde også for dette energibehovet. 
Både for boligene og næringsarealet skal foreslått 
energisystem kunne produsere årlig 25 kWh 
elektrisitet per m2 BRA. For en bolig på 80 m2 vil 
energiproduksjonen være tilstrekkelig for å kunne kjøre 
ca. 10000 km per år med dagens el-biler.

Termisk energi
For termisk energi har vi forutsatt at alle nye bygninger 
vil få et svært lavt energibehov. Oppdekning av 
termisk energibehov vil skje gjennom en kombinasjon 
av sjøvann med varmepumpe og, i den grad det 
er hensiktsmessig, med fjernvarme basert på lokal 
bioenergi. 

El-forsyning
Det er liten tvil om at «fremtiden er elektrisk». 
For oppdekning av elektrisk energi har vi sett på 
muligheten for en kombinasjon av solenergi, vindenergi 
og bioenergi. En slik kombinasjon vil kunne gi et 
produksjonsprofil som er vesentlig bedre tilpasset den 
reelle forbruksprofilen enn om andel solstrøm hadde 
vært enda høyere. Dermed kan behov for lagring og/
eller eksport av lokal produsert el reduseres.    
Som illustrert i regneeksempelet under vil vi ha 
behov for solcelleanlegg på omtrent 35-40%  av nye 
takarealer. I tillegg har vi foreslått 2500 m2 solcelle 
med 40° helningsvinkel mot sør hvert år. Disse kan 
monteres på bakken først, og etterhvert flyttes til 
takareal, eller gjenvinnes etter normal levetid på 30 år. 
Da har vi ikke tatt høyde for teknologiutvikling, men 
vi antar at solcellene vil bli stadig bedre og dermed 
kreve mindre areal. For vind har vi foreslått å gjenbruke 
50 meter høye vindmøller resirkulert fra Danmark 
og plassere dem på sørøst siden for flyplassen. For 
å kunne produsere 25% av elektrisitetsbehovet vil 
det være nødvendig å installere 3-4 vindmøller for 
hvert byggetrinn på 10 år. For bio har vi sett for oss at 
Keiserenanlegget kan suppleres med et kogenanlegg 
som kan levere strøm i tillegg til varme. I praksis kan 
det benyttes et forgassingsanlegg og en gassmotor 
eller et såkalt Organic Ranky Cycle anlegg. 
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BYLIV
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Byliv skapes ikke, det dyrkes fram. For å bidra til gode 
vekstvilkår for et sosial bærekraftig byliv i Bodøs nye 
byområder foreslår vi en tredelt strategi:

Mennesket i sentrum
Et sosialt bærekraftig byliv er forankret i menneskers 
behov, interesser og ulikheter. For å kunne legge 
til rette for et godt byliv må man vite hvem man 
planlegger for, hva disse er opptatt av, og hvordan man 
best skaper rammene for deres utfoldelse. Kunnskap, 
samarbeid og inkludering i utvikling- og planprosessen 
gir bedre forutsetninger for å lykkes med å skape gode 
steder.

Robuste og produktive nabolag
Sosialt bærekraftige nabolag er robuste nok til at 
mennesker med ulike behov og preferanser skal kunne 
fungere og trives der hele livet. Da må barn, unge, 
voksne og gamle ha tilgang til sosiale nettverk og 

BYLIV OG SOSIAL BÆREKRAFT
Gode vekstvilkår for en varmere by

muligheten til å ha noe meningsfullt å drive med. Det 
er viktig å skape gode rammer og møteplasser med 
nærmiljøfunksjoner som naturlig binder folk sammen 
og som tilrettelegger for deltakelse og fellesskap på 
mange ulike nivåer. Det bør også være rom for mange 
typer arbeid og sysler. Robuste og produktive nabolag 
er nabolag der man kan bo, arbeide og leve et rikt og 
meningsfullt liv, nå og i fremtiden.

Et mangfoldig botilbud
Et godt nabolag bør ha rom for ulike mennesker i 
varierende livsfaser og med ulikt økonomisk ståsted. 
Det bør også gis mulighet for å leve miljøvennlig 
og bærekraftig. Utvikling av en ny bydel gir en unik 
mulighet for å tilrettelegge for variasjon i boligtyper, 
innovative modeller for eierskap og mulighet for 
alternative boformer. Utforskning av virkemidler 
og ulike former for offentlig/privat samarbeid bør 
undersøkes for å oppnå målet om sosialt bærekraftige 
boområder.
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MENNESKET I SENTRUM
Medvirkning og stegvis stedsutvikling

Mennesket er alle tings mål skrev Pytagoras, og det 
beste utgangspunktet for en mer sosialt bærekraftig 
by er å avdekke nåværende og framtidige innbyggeres 
behov, og arbeide for å ivareta disse. Men hva 
innebærer det at man setter menneskers behov i 
sentrum når Bodø skal utvikles? 

Utviklingen av et område i den skalaen og med 
det tidsperspektivet som nå planlegges i Bodø er 
uoverskuelig for de fleste, og gjør det utfordrende 
å avdekke reelle behov hos fremtidige beboere og 
brukere. Bodøs nye byutvidelse må deles opp i biter 
som kan fordøyes litt etter litt, ettersom byen gror 
fram. Det fordrer en stegvis stedsutvikling, der 
nåværende og fremtidige bodøværinger gradvis 

blir kjent med stedet og inviteres til å bidra over tid 
gjennom målrettet brukerinvolvering. På samme måte 
som skogplanting handler stedsbygging om å klargjøre 
en grunn med gode vekstvilkår, målrettet planting og 
kontinuerlig skjøtsel og foryngelse. 

1. Forberede grunnen (2020-2022)
Det beste stedet å starte er med en gang, og det er 
akkurat det vi har tenkt til. Utviklingen av Bodøs nye 
bydel skal starte med treplanting, og allerede idet de 
første siklingene settes i jorda bør det være etablert et 
selskap eller en annen formell struktur som har ansvar 
for å organisere stedsutviklingsprosessen. Selskapet 
bør ledes av en ansvarlig bylivskoordinator (eller 
skogvokter om man vil). Det bør dessuten etableres en 
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digital medvirkningsportal for hele området. Her vil 
nåværende og fremtidig Bodøværinger ha mulighet til 
å påvirke utviklingen, og ikke minst melde sin interesse 
for små og store bidrag, enten som beboer eller 
næringsdrivende. Portalen kan deles opp og bygges på 
gradvis ettersom mer og mer blir klart.

2. De første stiklinger (2022-2050)
Når grunnen er klargjort må det settes noen stiklinger. 
Bodø skal være kulturhovedstad i 2024, noe som 
er en unik anledning til å gjøre byen kjent med de nye 
områdene gjennom målrettede tiltak og prosjekter. 
Vi foreslår minst 10 bylivsnoder fordelt i hele 
utbyggingssonen utviklet i tett medvirkning med Bodøs 
nåværende og fremtidige kultur- og næringsliv. Disse 

vil fungere som nabolagsinkubatorer ved å utvikle de 
nye nabolagenes egenart og utforske mulighetsrom for 
den framtidige utviklingen.

3. Skjøtsel og foryngelse (2050-)
Ettersom de nye bydelene begynner å ta form bør det 
tilrettelegges for permanente arenaer for å prøve 
ut nye ideer og initiativer som kan sørge for stadig 
foryngelse av Bodøs eviggrønne byliv. I forbindelse 
med etablering av bylivsnodene vil det gis rom og 
ressurser til kunst, kultur, utprøvning av nye konsepter, 
oppstartsbedrifter og eksperimentelle prosjekter. Det 
er viktig at dette ikke kun blir midlertidige prosjekter 
som bidrar til å selge boliger, men at de gis forutsigbare 
rammer for å bygge sosial bærekraft over tid.
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ROBUSTE NABOLAG
Livsløpsnabolag 

Mye tyder på at vi i fremtiden vil kreve mer av våre 
umiddelbare omgivelser. Korona-krisa i 2020 har 
vist hvor viktig det er med god bokvalitet og tilgang 
på fasiliteter som muliggjør arbeid, sosialisering 
og rekreasjon i nærheten av hjemmet.  I tillegg til 
nødvendig sosial infrastruktur, som skoler, barnehager, 
idrettsanlegg og lekeplasser, vil fremtidens Bodø-
væringer ha tilgang på mer uformelle sosiale fasiliteter 
og fellesfunksjoner på mange nivåer. Bodøs nye nabolag 
skal være så robuste at man kan bo, arbeide og leve 

et rikt og meningsfullt liv uten å måtte reise langt 
hjemmefra. Med andre ord, det skal legges til rette for 
en livsløpsby!

Det er selvfølgelig ikke slik at man skal slutte å 
utforske og ta del i verden utenfor sin egen navle, men 
Bodøs nye nabolag skal være robuste nok til å dekke 
mange flere behov og imøtekomme en mye større 
livsstilsvariasjon enn det som er vanlig i dag. Kanskje 
man føler for å jobbe i et av tunets utlånskontor en 

NIVÅ 1: Skogen NIVÅ 2: Randsonen NIVÅ 4: Tunene NIVÅ 4: TuneneNIVÅ 3: 
Nettverket
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dag, heller enn å dra til sentrum? Eller tar fri for å dra 
til fellesverkstedet og reparere et ødelagt møbel? Eller 
hjelper poden som snart skal flytte hjemmefra å bygge 
sitt eget minihus i den eksperimentelle randsonen? 
Kanskje man velger å følge barna i skiløypa til skolen, 
og tar en treningstur på vei hjem? Mer robuste nabolag 
vil kunne bidra til at behovet for kortere eller lengre 
reiser blir mindre, noe som kan redusere unødvendig 
forbruk og utslipp. Det vil også kunne styrke de sosiale 
nettverkene og gjøre det mer attraktivt å flytte til eller 

bli boende i Bodø for et større mangfold av mennesker.

For å oppnå livsløpsstandard på den nye byutvidelsen 
har vi utviklet en strategi der alle beboere har tilgang på 
sosiale funksjoner og fellesskapsløsninger på fire ulike 
skalaer eller nivåer, fra funksjonene du deler med 
naboen til funksjonene som deles av hele byen. De fire 
nivåene – skogen, randsonen, nettverket og tunene er 
forklart nærmere på neste side.

NIVÅ 1: Skogen NIVÅ 2: Randsonen NIVÅ 4: Tunene NIVÅ 4: TuneneNIVÅ 3: 
Nettverket
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NIVÅ 1: Skogen

NIVÅ 2: Randsonen

Langs hele randsonen mellom utbyggingssonen og 
fiskebeinet vil det kunne etableres en byøkologisk 
eksperimentell sone, eid av kommunen, der det åpnes 
for halvprivate fellesfunksjoner som kan sambrukes 
og deles av bydelenes beboere. Dette kan være 
parsellhager, arbeidsfellesskap, eksperimentelle 

byggeområder, kunst- og kultursoner, og nyskapende 
handels- og næringskonsepter. Siden kommunen eier 
grunnen og kan leie den ut til bærekraftige prosjekter 
som gir noe tilbake til byen, er det mulig å få til 
oppsiktsvekkende prosjekter som ellers ikke ville blitt 
realisert.

Hele den nye byutvidelsen bindes sammen med et 
raust og romslig fellesareal, den såkalte skogen eller 
”fiskebeinet”. Dette er arealet som blir igjen ettersom 
byggeområdene utvikles. Hodet, ryggraden og halen i 
fiskebeinet skal være tilgjengelig for alle og danne et 
fellesrom for hele byen. Her vil man ha mulighet for 

plasskrevende aktiviteter, som skiløyper og andre større 
idrettsanlegg, kulturarenaer, og ikke minst frisk luft og 
rekreasjon i naturlige omgivelser! I fiskens ”ribbein” 
finner man den mer finmaskede sosiale infrastrukturen, 
som skoler, barnehager, byrom og parker, som binder 
sammen og skiller de ulike nabolagene fra hverandre.
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NIVÅ 3: Nettverket

NIVÅ 4: Tunene

Innenfor hvert nabolag har man opptil flere ”tun”, 
ansamlinger av bygninger i form av kvartaler eller løsere 
sammenslutninger av bygg. Hvert tun skal ha fellesrom 
beboere i alle aldre kan dele på og bruke etter behov, 

som arrangementslokaler, fellesverksteder, hobbyrom, 
mediateker, gjestearbeidsplasser, smøreboder, 
gjesteboliger, tørkerom osv. Her er det bare 
kreativiteten som setter grenser for hva man kan få til.

Mellom fiskebeinene i skogen finner man filetene, eller 
nabolagene. Dette er større områder med en egenart 
som skiller dem fra hverandre. Nabolagene er forbundet 
og adskilt fra hverandre gjennom nabolasgsnettverket. I 
tillegg til å utgjøre trygge og grønne forbindelser mellom 

nabolagene, finner man her fellesfunksjonene og den 
sosiale infrastrukturen som deles av alle beboerne i 
nabolagene. I forbindelse med nabolagsnettverket 
finner man også transportnodene som forbinder den 
nye byutvidelsen med resten av byen.
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PRODUKTIVE NABOLAG
Tilrettelagt for framtidas arbeidsliv 

Bærekraft handler om tilpasningsevne. Hva vi skal 
leve av i framtida kjenner vi ikke, men en bærekraftig 
byutvidelse bør være generell og fleksibel nok til at man 
kan arbeide på mange ulike måter med mange ulike ting. 
I Bodøs framtidige bydeler skal derfor tilrettelegging 
for varierte former for arbeid og produksjon være en 
integrert del av byutviklingen.

Nomadiske arbeidsplasser
I fremtiden vil flere ha mulighet til - og til tider behov 
for - å arbeide fra ”nomadiske arbeidsplasser”. Det kan 
være hjemme ved kjøkkenbordet, på en kafé, mens man 
venter på et tog eller en buss - eller det kan være i form 
av mer helstøpte løsninger, for eksempel ”aktivitetshus”, 
som K1 på Tøyen. Dette er også et tilbud som bidrar 
til sosial bærekraft ved å gi lavterskel-løsninger for å 
lese lekser, danne ulike grupper og foreninger, o.l. for 
de som har behov for å komme seg litt hjemmefra en 
gang i blant. I Bodøs nye bydeler vil tiltak som skaper 
fleksible arbeidsplasser, møterom, utleiekontor og 
arbeidsfellesskap, som kan lånes eller brukes fritt, kunne 
få gunstige leievilkår i den eksperimentelle randsonen.

Flerfunksjonelle nabolag
Flerfunksjonalitet har blitt et buzzword, og ofte 
dreier det seg om aktive førsteetasjer med kafeer og 
blomsterbutikker. Alle nabolagene skal legges opp til 
flerfunksjonell bruk, men det vil også avsettes plass 
til flerfunksjonelle byområder med arbeidsplasser som 
ofte ikke er like enkle å kombinere med boligformål, 
som støyende, plasskrevende og logistikkbaserte 
virksomheter. Her man må være fleksibel i 
planleggingen - og kreativ i gjennomføringen! Den delen 
av Stormyra som ligger innenfor planavgrensningen 
skal derfor transformeres til et produktivt nabolag der 
nyskapende kombinasjoner mellom bolig og næringer 
som ofte skyves ut av byenes randsone når den 
utvikles, som lager, logistikk, plasskrevende handel og 
små håndverkerbedrifter og lettindustri. Ved å integrere 
dette i byutvidelsen, vil man redusere pendlerbehovet, 
og bidra til at flere har tilgang på det de trenger i gå- og 
sykkelavstand.

Innovasjonsdistriktet
Det gamle flyplassområdet skal transformeres og 
utvikles til et kreativt innovasjonsdistrikt, som vil 
kolonisere og finne nye bruksområder for eksisterende 
bygg og strukturer samtidig som området fortettes. Det 
finnes flere vellykkede eksempler på at å ta i bruk gamle 
bygninger bidrar til å bygge opp om et områdes egenart 
og stimulerer til lekne, kreative og nyskapende måter å 
arbeide og organisere seg på. På øya Île de Nantes har 
man for eksempel i 20 år arbeidet med å transformere 
et tidligere skipsverft til et kreativt distrikt, som gir 
kulturell næring, ikke bare til utviklingen av øya, men til 
hele byen. Terminalbygningen er et naturlig sted å starte 
en slik utvikling, og er derfor ett av de 10 bylivsnodene 
vi foreslår som en del av stedsbyggingsprosessen. 

Planteskolen
Lengst øst i området som kalles skogen, vil det 
etableres en ”planteskole” - et senter for kunnskap 
om matproduksjon før og nå, dyrking, sanking og 
naturlige kretsløpssystemer. Dette er også en av de 
10 bylivsnodene. I tillegg til å utgjøre de nye bydelenes 
spirende hjerte, vil senteret kunne skape arbeidsplasser 
knyttet til forskning og formidling. 

Bodø Airport City
I tilknytning til den nye flyplassen vil Bodø Airport City 
etableres, med mulighet for næringsutvikling som dels 
vil kunne betjene flyplassen, og dels vil nyte godt av 
den umiddelbare nærheten til transportknutepunktet 
Bodø lufthavn, og dertil hørende globale og nasjonale 
markeder.

Intermodal havn
Med lufthavn, båthavn og jernbanestasjon, er Bodø 
et viktig knutepunkt i Nordland og Nord-Norge. 
Møtepunktet mellom skinnegående, havgående, og 
luftgående logistikk vil i framtida kunne bli enda mer 
sømløs, ved å etablere en intermodal havn. Havna vil 
bidra til at materialer og varer enkelt kan sendes inn og 
ut av Bodø, uansett hvilke fremkomstmidler framtida vil 
favorisere, om det glir, seiler eller ruller.
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Byggfellesskap går sammen og bestemmer hvordan de 
vil bo og leve, og får boligene sine bygget selv. Mange 
byggfellesskap finner inspirasjon i vellykkede eksempler 
fra Freiburg og Tübingen i Sør-Tyskland.

Tila Housing i Helsinki av Talli Architects er “uferdige” 
boliger som beboerne selv har kunnet bygge ut 
etter egne behov. Selvbyggerboligkonseptet  var en 
suksess, og flere slike boligbygg er planlagt i den finske 
hovedstaden.

Nøysom arkitekters eksperimentboliger på det 
byøkologiske forsøksområdet Svartlamon i Trondheim 
er bygget selv av de fem familiene som bor der ved 
hjelp av gjenbruksmaterialer.

I Vallastaden i Linköping har man fått til stor variasjon i 
boligtyper og boformer ved å detaljregulere området på 
forhånd, dele byggeområdene inn i mindre tomter med 
fast pris, og la de som vil utvikle tomtene konkurrere 
om hvem som har det beste grepet (foto: Ida Gyulai)
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ET MANGFOLDIG BOTILBUD
Framtidens boområder

I morgendagens boligmarked vil man etterspørre 
mangfoldige nærmiljøer som fremmer sosial bærekraft 
og varierte boformer som bygger opp om en mer klima- 
og miljøvennlig livsstil. Slike kvaliteter er imidlertid ofte 
vanskelig å oppnå i et uregulert boligmarked, som har 
en tendens til å skape demografisk homogene nabolag. 
Fra flere hold er det snakk om behov for en tredje 
boligsektor, mellom selveiermarkedet og det kommunale 
boligtilbudet, som kan bidra til å sørge for mer mangfold 
i byen. Det handler ikke bare om sosial rettferdighet, 
men om å verdsette ressursene som ligger i en 
mangfoldig beboergruppe med mennesker i ulik alder 
og livssituasjon. Mange småbarnsfamilier ønsker seg for 
eksempel til byen, men har ikke råd, eller finner ikke en 
bolig som tilfredsstiller de kravene de har til størrelse og 
kvalitet, spesielt på uteområdene. 

Utviklingen av nye bydeler gir en unik mulighet for 
å tilrettelegge for herlighetsverdier som tiltrekker 
seg ulike mennesker, variasjon i boligtyper, og gjerne 
innovative modeller for eierskap og mulighet for 
alternative boformer. Utforskning av virkemidler og ulike 
former for offentlig/privat samarbeid bør undersøkes 
for å oppnå målet om et sosial bærekraftig nabolag. Vi 
foreslår en firedelt strategi:

1. Herlighetsverdier for alle
Den sentrale skogen vil være tilgjengelig for alle som 
bor i de nye nabolagene, og vil bidra til at det vil bli mer 
attraktivt å flytte til Bodøs nye sentrumsbydeler for 
småbarnsforeldre, og andre som ofte har vanskelig for 
å finne kvalitetene man søker til en overkommelig pris i 
den tette byen.

2. Internasjonal boligutstilling
Det skal etableres en internasjonal boligutstilling i 
området. Ved å detaljregulere området på forhånd, dele 
det inn i mindre byggeområder med faste priser, og la 
de som ønsker å utvikle områdene konkurrere om beste 
konsept heller enn høyest pris, vil man kunne skape et 
stort mangfold i botilbudet og prøve ut nyskapende 
løsninger som kan danne presedens for området som 
helhet.

3. Den eksperimentelle randsonen
I randsonen mellom skogen og byggeområdene vil det 
legges opp til egne eksperimentelle soner. Her vil man 
også ha mulighet til å skape og teste ut nytenkende 
løsninger knyttet til utforming av boliger og utearealer, 
måter å bo på, og alternative finansieringsmodeller. 

3. Boligvariasjon i hvert nabolag
Hvert nabolag skal ha variasjon i boligstørrelser og 
typer, beregnet på ulike brukergrupper, for å bidra til en 
mer mangfoldig beboersammensetning.
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BYFORM
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Forbindelser mellom tun
I tillegg er det smug og smett mellom tunene som gir 
andre muligheter.

Henvender seg ut mot skogen
Nabolagene henvender seg ut mot skogen. Randsonen 
benyttes til planting, aktiviteter og sosiale funksjoner.

Forbindelser mellom nabolag
Gjennom nabolaget er det forbindelser til skogen og 
andre nabolag.

Felles møteplass
Internt i nabolagene dannes møteplasser hvor 
beboerne kan møtes og barn kan leke.
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BEBYGGELSES-
STRUKTUR

Tilpasning til natur og byliv

Prosjektet er organisert med bakgrunn i at det det 
skal utvikles helhetlige nabolag som ser relasjonen 
til skogen, interne møteplasser og forbindelser i 
sammenheng.

Strukturen med Fiskebeinet gjør at bebyggelsen kan 
utformes på mange måter, og gir fleksibilitet til å 
tilpasse struktur, utforming, organisering og arkitektur 
over tid.

Siden området skal bygges over så lang tid tror vi det 
er viktig å bygge ferdig nabolag for nabolag og ikke 
spre innsatsen for mye. Ved å kjapt få på plass en god 
infrastruktur rundt bebyggelsen vil det raskt bli et godt 
sted å bo.

Mange små fellesskaper
Tunene danner en mindre skala og gir mange små 
fellesskap og muligheter

Beskyttelse mot vind
Forrykninger i bygningsvolumene reduserer vind. 
Lange rette gater som gir tunneleffekt unngås.
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Beskyttelse mot vind
Forrykninger i bygningsvolumene i forhold til hverandre 
reduserer vind . Det unngås lange rette gater som gir 
tunneleffekt.

Beskyttede gårdsrom
Innenfor nabolagene organiseres bebyggelsen slik at 
den danner beskyttede gårdsrom. 

Leskjerming
Træer som skal fungere som leskjermer bør få 
undervegetasjon for å hindre sammenpressing av vind 
under trekronene. 

Vertikal Trapping av bebyggelse
Trapping av høyere bebyggelse, dvs. gradvis økning 
av bygningshøyder mot framherskende vind, kan lede 
vinden over gårdsrom og bebyggelse og dermed skape 
lune soner.
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KLIMA, VÆR OG VIND
Vi står han av

Vind 
I november til april er vinden i stor grad er dominert 
av landvind fra sektoren Ø-ØSØ, men det blåser også 
noe fra sektor VSV.  April til mai viser mindre landvind 
og økning i vind fra VSV til N. Dette er en trend 
som forsetter ut over sommeren, mens landvind fra 
østlig sektor avtar. Vind fra sektoren VSV-V bringer 
ofte nedbør i form av regn, mens vind fra VNV til N 
oppleves ofte som en kald sommervind.

Midnattsol og mørketid
Bodø ligger på 67. breddegrad og har dermed 
midnattsol og mørketid. Å planlegge ny bydel for å sikre 
“nok” himmellys i de månedene sola er borte, blir viktig. 
Videre er det om sommeren ofte ønskelig at soverom 
ligger mot sør ikke nord.

Terreng som bremser vind
Utforming av terrenget kan være med å bremse vind 
og gi le.

Pocketparks
Plassering av ”pocketparks” kan gi lokale skjermede 
soner med gode solforhold om de plasseres strategisk. 
Vegetasjonssoner vil dessuten kunne absorbere 
svevestøv. 
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NABOLAGENE
Ulike karakterer og identitet

Skogstun 1

Skogstun 2

Skogstun 3

Skogstun 4

Airport city
Næringsliv knyttet til flyplassen.

Havbyen
Næringsliv knyttet til havn, forskning og hav.

Fiskeværet
Nabolagsby, kanal, bolig, arbeidsplasser.

Shelterbyen
Nabolagsby, gjenbruk shelter, boliger, kunnskapsbedrifter.

Innovasjonsdistriktet
Nabolagsby, gjenbruk terminal, boliger, kunnskapsbedrifter, 
campus, kunnskap.

Kvartalsbyen vest
Nabolagsby, variert næringsliv, boliger.

Kvartalsbyen øst
Nabolagsby, variert næringsliv, boliger.

Skogstun 1
Naturby, hovedvekt boliger.

Skogstun 2
Naturby, hovedvekt boliger.

Skogstun 3
Naturby, hovedvekt boliger.

Skogstun 4
Naturby, hovedvekt boliger.

Planteskolen
Grønt næringsliv, planting, kunnskap.

Alle
Sosial infrastruktur; skoler, barnehager, felleshus, 
eldreboliger, parsellhager, andelshager etc.
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AREALUTNYTTELSE
12 nabolag

Airport city
BTA:    235.500

Havbyen
BTA:     260.100

Fiskeværet
BTA:    115.800

Shelterbyen
BTA:    117.200

Innovasjonsdistriktet
BTA:    213.000

Kvartalsbyen vest
BTA:    124.600

Kvartalsbyen øst
BTA:    131.900

Skogstun 1
BTA:    42.000

Skogstun 2
BTA:    102.000

Skogstun 3
BTA:    108.800

Skogstun 4
BTA:    61.600

Planteskolen
BTA:    13.000

Totalt
BTA:     1.525.500

Skogstun 1

Skogstun 2

Skogstun 3

Skogstun 4
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NABOLAGSBYEN
Nabolag med variert arealbruk og høy tetthet

Sosialt styrt  
Tanken bak nabolagsbyen er å bygge nabolag 
der menneskelige bevhov, sosial rettferdighet og 
inkluderende lokalsamfunn står helt sentralt.

Nabolagene er nedskalerte og oppdelte i et 
mangfold av fellesskap og små mikrosamfunn. I 
nabolagsbyen er det mange forskjellige funksjoner; 
boliger, arbeidsplasser, sosiale infrastruktur, kultur, 
noe lokal handel mv. Nabolagsbyen bygger opp 
rundt lokal identitet, og tilbyr basisfunksjonene 
en trenger i hverdagen. Fiskeværet, shelterbyen, 
innovasjonsdistriktet, kvartalsbyen øst og vest er 
eksempler på nabolagsbyen.

Innovasjonsdistriktet
På figuren på motsatt side er det vist hvordan 
det gamle flyplassområdet kan transformeres og 
utvikles til et kreativt innovasjonsdistrikt. Terminalen 
kan danne grunnlaget for å flytte deler eller hele 
campus inn i byen, eller den kan tilpasses til nye 
kunnskapsinstitusjoner, eller en større skole. I 
innovasjonsdistriktet bevares og transformeres også 
enkelte andre bygg, mens området gradvis bygges ut 
med en miks av boliger, næringsbygg, forskningsbygg, 
barnehager, undervisningsfunksjoner etc. 
Publikumsrettede funksjoner lokaliseres hovedsakelig 
mot dagens riksvei, mens boligandelen øker mot 
Fiskebeinet. Ved en sentral busstopp lokaliseres 
mobilitetshuben for området, med et godt tilbud om 
mikromobiliet videre inn i området. Det legges opp til 
at det blir minimalt med biltrafikk inn i området, men at 
det tillates kjøring på et gatetunnettverk ved behov.
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NATURBYEN
Nabolaget i skogen

Naturstyrt
Tanken bak naturbyen er å bygge nabolag der 
relasjonen til naturen, landskapet og skogen er det 
bærende prinsippet. Nabolagene kuttes ut av skogen 
og blir liggende med tilgang til ”Fiskebeinet” rundt seg.

Nabolagene utvikles i tett relasjon med naturen med 
småskalert og variert bebyggelse. Nabolagene vil i 
hovedsak være boligområder, men som samles rundt 
en felles sosial infrastruktur. Naturbyen gir mulighet 
for en sirkulær livsstil med dyrking og aktiviteter i 
den tilliggende skogen. Skogstun 1-4 er eksempler på 
naturbyen.

Skogstun 3
På figuren på motsatt side er det vist hvordan et 
av nabolagene mot den nye riksveien kan utvikles. 
Området gir mulighet for stor variasjon i boligtyper; 
rekkehus, tunhus, flermannsboliger og leiligheter. 
Sentralt i området er skole, felleshus, mobilitetspunkt 
og nabolagsfunksjoner samlet, mens barnehager, 
andelslandbruk og aktivitetsfunksjoner ligger i 
randsonen mellom nabolaget og skogen.

Området knyttes opp mot en autonom buss, og det 
etableres svært gode gang- og sykkelveier videre inn 
mot sentrum. Det legges opp til at det blir minimalt 
med biltrafikk inn i området, men at det tillates kjøring 
på et gatetunnettverk ved behov. Parkering samles i 
p-hus ved felleshus.
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AIRPORT CITY
Nabolaget med morgendagens næringsliv

Næringslivsstyrt 
Tanken bak airport city er å bygge et nabolag tilpasset 
framtidig næringsliv som kan knyttes mot flyplass og 
intermodal havn.

Airport city har en høyere utnyttelse enn nabolagsbyen 
og naturbyen med mindre behov for gårdsrom 
og lekearealer. Likevel skal byggene samles rundt 
felles byrom og grønnstruktur, og stå i en relasjon til 
hverandre. Airport city og havnbyen er eksempler på 
airport city nabolag.

Airport city
På figuren på motsatt side er det vist hvordan området 
rett over den nye flyplassen kan utvikles til et område 
med arbeidsplasser, expo, hotell mv. Her kan det være 
stor miks av bedrifter, og byggene tilpasses ulike behov.
Området vil kunne oppfattes som attraktivt for 
bedrifter med mulighet for næringsutvikling som dels 
vil kunne betjene flyplassen, og dels vil nyte godt av 
den umiddelbare nærheten til transportknutepunktet 
Bodø lufthavn, den intermodale havna, og dertil 
hørende globale og nasjonale markeder.
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FISKEVÆRET
Nabolaget direkte mot havet

Nabolaget mot havet
Mye har skjedd langs sjøkanten i Bodø de siste årene. 
Likevel mangler Bodø en sammenhengende utforming 
og tilgjengelighet langs havet.

Fiskeværet er tanken om et nabolag som kan fullføre 
dagens havnepromenade og kople denne inn mot 
”Fiskebeinet”. Det er viktig å gi allmennheten tilgang til 
disse flotte arealene, og ikke la en ny intermodal havn 
stenge sjøfronten i vest.

Fiskeværet
På figuren på motsatt side er det vist hvordan 
sjøfronten kan avsluttes i nabolaget ”Fiskeværet”. I 
Fiskeværet anlegges en kanal og langs den skapes 
en skjermet situasjon med bryggebebyggelse som 
ligger langs kanalen slik det gjorde i Bodø sentrum 
før brannen i 1940. Området blir en mekler mellom 
sjøfronten og ”Fiskebeinet” ved at området avsluttes 
i grønnstrukturen, og havnepromenaden ledes inn i 
grønnstrukturen.

På landsiden bevares enkelte bygg og det dannes 
kvartaler og tun rundt disse. På de nye øya anlegges 
kvartaler som skjermer seg mot vind og vær fra sjøen.
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PLANTESKOLEN
Skogsproduksjon, undervisning og forskning

Grønt produktivt nabolag
Lengst øst etableres planteskolen. Dette området ligger 
utenfor dagens flyplassområde og her kan det settes 
igang med å forberede byggingen av den nye bydelen 
med engang.

Planteskolen blir et senter for kunnskap om 
matproduksjon før og nå, dyrking, sanking og 
naturlige kretsløpssystemer. Dette er også en av de 10 
bylivsnodene, og utgjøre den nye bydelenes spirende 
hjerte. Planteskolen vil skape en miks av arbeidsplasser, 
forskning og formidling. Men her kan kanskje studenter, 
elever og barnehage ha praksis å være med å bygge 
den nye bydelen. 

Planteskolen
På figuren på motsatt side er det vist hvordan 
planteskolen kan utvikles som en kombinasjon av 
en tradisjonell planteskole kombinert med moderne 
drivhus og veksthus. Planteskolen skal produsere 
planter til Skogen, men kan også danne grunnlag for et 
urbant landbruk i den nye bydelen.

Stadig flere oppdager gleden ved å produsere sin 
egen mat, enten det er frukt og grønnsaker, egg, 
honning eller andre produkter. Ved siden av å bidra 
til lokal matproduksjon og kunnskap om matens 
opprinnelse, bidrar det urbane landbruket til å skape 
sosiale møteplasser som har betydning for folkehelse 
og integrering. Flere ser også muligheten i å skape 
arbeidsplasser innenfor urbant landbruk gjennom 
sosialt og grønt entreprenørskap. For at det skal spire 
i Bodø er det viktig å ta vare på våre pollinerende 
insekter.
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FASER 
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2025
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2100
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FASE 1
Forberede grunnen 2020-2030

Det er viktig å komme igang så fort som mulig slik 
at området ikke blir liggende øde når flyplassen blir 
frigjort. Derfor vil vi allerede i 2020 etablere en 
planteskole. Denne gjør oss klar til å plante skog 
og andre ting så snart området blir frigjort. Det er 
også viktig å få på plass en formell struktur som 
har ansvar for utviklingen. Det må på plass en eller 
annen form for et tomteselskap som ikke bare har 
ansvar for utbygging, men også medvirkning, skogen, 
infrastruktur, og å sikre byens interesser. I 2024 skal 
Bodø være kulturhovedstad og denne anledningen 
bør benyttes til å vise fram mulighetene i den nye 
bydelen, kanskje kan dagens terminalbygg begynne 
transformasjonen allerede da, ved at deler av bygget 
blir brukt i forbindelse med arrangementet.

I 2026 flytter flyplassen. Samme dag kan 
barnehagebarn plante skog, andelslag kan dyrke mat, 
og hele byen kan ta i bruk området som en ressurs. 
Denne dagen kan også Shelterparken åpnes, og en 
av de mest spektakulære byparkene i Norge kan åpnes. 
Som en forberedelse til utviklingen bør det etableres 
et episenter for gjenbruk i havna. Dette kan bli et 
regionalt senter for gjenbruk og ombruk, slik at f.eks 
brukt bygningsmateriell kan importeres til bruk i den 
nye bydelen.

Når flyplassen er flyttet må det antagelig gjøres endel 
arbeid med å klargjøre grunnen med urene masser 
etc. Når grunnen er klargjort plantes skog og andre 
planter, og dyrking av området er igang. Dette 
gjennomføres som et gigantisk fellesprosjekt for 
byen, hvor lokalbefolkning, skoler og barnehager 
involveres. I 2026-2028 bygges ny riksvei til 
flyplassen. Nå starter også byggingen av den nye 
bydelen. 
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FASE 2
De første nabolagene 2030-2050

Det første nabolaget som settes igang er 
innovasjonsdistriktet med base i dagens 
terminalbygg. Dette området kan huse 
universitetsfunksjoner, forskning, småskala produksjon, 
og ulike typer næringsliv i tillegg til et stort antall 
boliger. Innovasjonsdistriktet bør bygges som en 
internasjonal boligutstilling slik som f.eks Bo01 i Malmø, 
eller IBA-prosjektene i Tyskland. Både Havbyen og 
Airportcity kan også begynne utviklingen i denne 
perioden.

I parken kan enkelte permanente strukturer bygges 
og åpnes i takt med utbyggingen. Herunder 
Havparken, Shelterparken, og etterhvert deler av 
Fiskebeinet. Etterhvert som prosjektet skrider frem 
utvikles bylivsnodene, med utsiktstårn, museum i 
anlegg 96 mv. 
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FASE 3
Videreforedling 2050-2100

Når innovasjonsdistriktet begynner å bli ferdig 
fortsetter utviklingen i Shelterbyen og Fiskeværet. 
Nabolagstun 1 og 2 i sør utvikles delvis parallelt. 
Skogen i disse områdene er blitt fullvoksen og når 
den ryddes benyttes den til materialer, forbrenning, 
og andre nytteformål. Etterhvert som områdene 
bygges ut ferdigstilles den permante strukturen i 
Fiskebeinet med lekearealer, aktivitetsområder, 
overvannshåndtering, økologiske soner etc. Havbyen 
og Airport city vil antagelig være under utvikling 
lenge i perioden. 

Etterhvert som nabolagene i vest fylles starter 
transformasjon av kvartalsbyen i øst og 
nabolagstunene i sør. Så langt frem i tid er det 
vanskelig å spå utviklingen, og det kan også være at 
alternative rekkefølger vil være like aktuelle.

Parallelt med utviklingen av nabolagene utvikles 
Fiskebeinet og den store landskapsparken ved 
kirkegården. De siste bylivsnodene ferdigstilles så rask 
som mulig for å tilføre attraksjoner til området. I hvert 
nabolag settes det av plass til testområder for ideer og 
initiativer.
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EIENDOMSSTRATEGI
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EIENDOMSSTRATEGI
Å bygge en by

En eiendomsstrategi for et så stort område er ikke 
enkel å utvikle. Det er store kostnader knyttet til 
flytting av flyplass, opprydding av grunn, anleggelse av 
riksvei som vi ikke vet tilstrekkelig om økonomien i. Det 
er åpenbart at det prosjektet er avhengig av statlige 
midler for å gjennomføre prosjektet.

I slike prosjekter er det som regel en viktig forutsetning 
at investeringene må følge kontantstrømmen. 
Kommunen har mer langsiktig økonomi enn en vanlig 
utbygger, men kommunen må nok også holde igjen 
pengebruken på et så stort område. Dette vil si at en 
må begrense investeringer i starten. Derfor foreslår 
vi å plante skog og tilrettelegge for naturmangfold 
og urbant landbruk i starten.  Skogplanting er et billig 
tiltak som gir stor effekt. Her kan medvirkning også 
gi lavere kostnad, og gi økt tilknytning til området 
for befolkningen.  Etter hvert brukes inntekter til å 
finansiere utvikling av fellesgoder som parker, byrom, 
lekeplasser, idrettsareal etc. For å sikre en helhetlig 
utbygging bør kommunen ha ansvaret for opparbeiding 
av fellesarealer. Til å gjøre dette bør det opprettes et 
infrastrukturselskap (Bjørvikamodellen). Alternativt kan 
kommune ta over arealer som opparbeides av private. 

Vi mener dog at det er viktig at kommunen sitter i 
førersetet i gjennomføringen av prosjektet gjennom 
hele prosjektperioden. Kommunen bør derfor opprette 
et kommunalt tomteselskap/eiendomsselskap som 
skal styre utviklingen. For å oppnå alle ambisjonene 
til kommunen må et slikt selskap ha et større mandat 
enn kun økonomisk inntjening. Et slikt selskap kan 
legge opp til større involvering i utvikling enn vanlig: 
boligutstilling, arkitektkonkurranser, utparsellering for 
byggesamvirker etc. Gjennom prosjektperioden kan 
også selskapet kjøre ulike prosesser; tradisjonelle salg 
etter regulering, konkurranser på beste konsept, utvikle 
område i kommunal regi, byøkologiske forsøksprosjekt.
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10 PROSJEKTER
- FOR EN NY BYDEL
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Shelter

Planteskolen

Anlegg 96

Utsiktstårn

Byens veksthus

HUNDREMETERSKOGEN
10 PROSJEKTER FOR EN NY BYDEL

IBA 
boligutstilling
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PLANTESKOLEN
Grønn vekst senter

Planteskolen er den kloke eika i den unge skogen i 
ny bydel Bodø. Et botanisk klyngetun fylt til randen 
av kunnskap og formidlingsglede. Kunnskap vokser i 
trær. Gror i planter. Under de store glassklokkene er 
det denne naturen som er under lupen, upåvirket av 
årstidene utenfor.
Evig sommer. Sommerfugl i vinterland.
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UTSIKTSTÅRNET
På toppen av Bodø

Utsiktstårnet byr på et Bodø glimt av de sjeldne. En by 
i vekst. En skog i vekst. Side om side.
Den sirkulære bevegelsen opp mot toppen av tårnet, 
formidler naturens sykliske tidsforståelse. Den nye 
byen med den grønne ryggraden har utsiktstårnet som 
observatør og skogvokter.
Stafettpinnen er overlevert. Flytårn blir utsiktstårn i ny 
bydel Bodø.
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VEKSTHUSNODEN
Hele byens veksthus

Det tunge maskineriets tid er ikke over for den tidligere 
flystripa i ny bydel Bodø. Ved hjelp av presisjon og 
repetisjon i spektakulær skala, dyrkes fremtiden frem 
bak 4 x 8 glasvegger. En grønn maskin. Plant trær og få 
en skog. Dyrk vertikalt og fø en hel by - Ny bydel Bodø.
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SHELTERS
Ny bruk av betong

Det ligger diamanter strødd utover ny bydel Bodø. Ikke 
en. Hundre. Hangarene er levende historie, et viktig 
lag i fortellingen om ny bydel Bodø. En rikdom. Kun 
fantasien setter grenser for de tidligere hangarenes 
uforløste potensiale. Bodøværinger, scenen(e) er 
deres!
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KUNNSKAP- OG KULTURTERMINALEN
Kunnskapshangaren

Transformasjonen av dagens flyterminal markerer 
selve starten på den nye bydelen. Kunnskapshangaren 
blir Bodøs nye storstue for kunnskapsformidling. 
Og vil være et naturlig midtpunkt i det nye 
innovasjonsdistriktet. 
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ANLEGG 96

Legender skal behandles med respekt, men gammel 
mester kan også være ung til sinns. Statistikken 
forteller om høy ensomhet blant eldre. Aktivitet og 
sosial kontakt er beste motgift. Anlegg 96 har stor 
takhøyde - fyll den med liv! Som takk for lang og tro 
tjeneste tildeles anlegget; ungdomskilden.
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EPISENTER FOR GJENVINNING

Gjenbrukssentret er folkets og Bodøværingens 
skattekammer. Her mikses gamle sjekter med fiskegarn 
bryggerester og fasadeplater. Huset henvender seg 
til havet og ligger strategisk plassert på den nye 
intermodale Bodø havna klare til å operere som en hub 
for regionens historie og samvittighet. Huset vil også 
formidle kunnskap om havet, naturen og kulturen i 
Nord til alle barn og unge i distriktet.   
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IBA MODERNE TREBYGGERI
Bodø viser vei

Den internasjonale boligutstillingen vil kunne sette en 
ny standard for nabolagsbygging nordlige strøk. Her vil 
en kunne undersøke alt fra de Smarteste byer og bygg. 
Her utstilles alt fra sirkulær kraft til felleskapsarkitektur 
på sitt aller ypperste. Alt skal hentes, utføres og 
planlegges lokalt.  
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AIRPORT EXPO
Ansiktet mot verden

På folkemunne kalt Bodøhvalen.. Kjent får sine 
spektakulære samlinger av arktisk kunnskapdeling 
og nordområdenes kanskje viktigste møteplasser for 
havbruk, grønnteknologi, elektrifisering og byutvikling.
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TIDEVANNSPARKEN
Parken for flo og fjære

Tidevannsparken er en hyllest til havet. Havet er hjertet 
som slår taktfast gjennom tiden. Tidevannsparken 
holder en finger på pulsen - det er liv!
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AKVARIUM I HAVPARKEN
sdf

Akvariet er fiskens øye. I enden av fiskeskjelettet, ut 
mot havgapet, setter den sirkulære strukturen livet i 
havet under lupen. Bygningskroppen følger terrenget, 
dukker ned til havbunnen og gir et tørrskodd innblikk 
i livet under overflaten. Over havflaten filtreres lyset 
gjennom bygningskroppens tak, en gjennomsnittet 
cellestruktur fra skog, eller algeskog. Natur helt enkelt. 
Natur under lupen. Når himmelen er mørk og lyset i 
akvariet er tent, glitrer det i fiskens øye.
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