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• Være et overordnet rammeverk og veiledningsverktøy i alle ledd av 
utviklingen av den nye bydelen, for planmyndigheter, utbyggere, 
grunneiere, prosjekterende og entreprenører

• Tydeliggjøre alle ambisjoner og målsettinger på det 
nye bydelsområdet innen klima-, energi- og miljøtema

OMP skal:



Mål- og ambisjonsdokument:

Energi, 
massehåndtering, 
sirkularitet og 
materialforvaltning, 
naturmangfold og 
klimatilpasning



BKs roller for 
gjennomføring av 
høye klima-
og miljøambisjoner

• Plan- og myndighetsutøvelse

• Eierstyring 

• Innkjøper

• Formidling av informasjon og veiledning



Forståelse av mål og tiltak

• Mål og ambisjoner skal være tidløse

• Overordnede mål og anbefalte tiltak

• Konkretisering av mål og tiltak
• Miljøprogram ved områderegulering og detaljregulering

• Oppfølging i byggesaksbehandling



Overordnede 
mål

• Den nye bydelen er en grobunn og driver for bærekraft, med 
livsløpstankegangen, sirkularitet, gjenbruk og ressurseffektivitet 
til grunn.

• Den nye bydelen skal utvikles som et lavutslippssamfunn, og det 
skal etableres nullutslippsløsninger fra og med første byggetrinn 
innenfor nabolag, bygg og mobilitet.

• Kunnskap fra forsknings-, innovasjon- og utviklingsprosjekter skal 
ligge til grunn for valgte løsninger for å oppnå 
lavutslippssamfunnet. Den nye bydelen skal være et 
innovasjonsområde for utprøving og implementering av nye 
løsninger innen grønn mobilitet, fremtidsrettede energisystemer, 
gjenbruk etc.

• Den nye bydelen skal være attraktiv å etablere seg i for 
innbyggere og næringsliv. Identiteten til bydelen skal bygge på 
bærekraft.

• All planlegging og utvikling skal ivareta prinsippene 
om sirkulærøkonomi, og avfallspyramiden/ EUs 
avfallshierarki skal ligge til grunn for hvordan ressurser, 
materialer og energi forvaltes og brukes i alle utbyggings- og 
utviklingsprosjekter.



Energi

• Området skal bestå av nullutslippsområder, med livsløpsperspektivet (inkludert 
både direkte og indirekte utslipp) lagt til grunn.

• Området skal bestå av et fremtidsrettet, integrert og fleksibelt energisystem basert 
på fornybare energikilder blant annet med mulighet for energideling mellom bygg og 
aktører i området. Forsyningssikkerhet skal ligge til grunn.

• Området skal inkludere energi- og arealeffektive forbildeprosjekter som ligger i 
forkant av gjeldende tekniske standarder og retningslinjer.

• Bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie i et livsløpsperspektiv



Sirkularitet og materialforvaltning 

• Den nye bydelen, med byfunksjoner, uterom, nabolag og 
utbyggingsprosjekter, skal utvikles basert på sirkulærøkonomiske 
prinsipper ved:
• å forbruke så lite materialer som mulig

• å bruke materialer så lenge som mulig

• mest mulig gjenbruk av materialer i utbyggings- og utviklingsprosjekter

• å skape verdikjeder basert på deling, gjenbruk, reparasjon av materialer.

• Avfallsmengder skal reduseres fra både husholdninger og næringer

• Betong og asfalt og andre masser på byutviklingsområdet skal gjenbrukes lokalt.

• Næringsstoffer og bioressurser fra bioavfall skal i størst mulig grad gjenbrukes.



Massehåndtering 

• Det er et overordnet mål for byutviklingsområdet 
at alle masser skal gjenbrukes og/eller gjenvinnes.

• Ved tilførsel av nye masser skal disse så langt det er mulig være ikke-
jomfruelige .

• Transport av masser skal reduseres til det minimale ved hjelp av lokal 
mellomlagring, disponering og gjenbruk.



Klimatilpasning

• Bodøsamfunnet skal tilpasse seg fremtidens klima ved å begrense risiko, sårbarhet og 
ulemper som følge av klimaendringer.

• Det skal benyttes blågrønne løsninger i den nye bydelen for å skape gode 
byrom, håndtere lokalklima og ivareta naturmangfold. Terrengformasjoner og 
vannveier skal være premisser i all planlegging.

• Arkitektonisk form, materialvalg og lokalisering av bygg og infrastruktur skal tilpasses 
lokalklima og fremtidige klimaendringer



Naturmangfold

• Naturmangfold som premiss skal styrkes i alle ledd fra tidlig planlegging til 
utbygging.

• Naturverdier skal ivaretas, både eksisterende på land og i sjø, samt ved 
etablering av bygg, nye blågrønne strukturer etc.

• Blå og grønne strukturer skal binde sammen boligområder, skoler, 
strandsoner og Bodømarka.



Prosess

• Interne arbeidsgrupper

• Ekstern medvirkning

• Høring 

• Politisk behandling følger KDP for ny bydel


