
Side 1 av 7 Reguleringsplan for Kulturhavna, sentrum PlanID 2021003 

 

 

 

 

 

 

Siste behandling i Plan- og miljøutvalget dato:   

Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato:   

Under K. Sak nummer:   

 
 

formannskapssekretær  

 
        

Reguleringsplan for Kulturhavna, Bodø sentrum 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering for Kulturhavna, Bodø sentrum.  
 

PlanID:   2021003 

Saksnummer:  2020/6138 

Dato:  23.3.2022 

 

Planområdet er vist på plankart med planID 2021003 

Følgende planer vil bli helt eller delvis opphevet: 

• Reguleringsplan for Nerbyen Bofisk AS på Moloen, vedtatt 2011 (planID 1264) 

• Reguleringsplan for Nerbyen, vedtatt 2008 (planID 1024) 

• Reguleringsplan for Kulturkvartalet, vedtatt 2011 (planID 1261) 

• Områderegulering for Molobyen, vedtatt 2021 (planID 2017005) 
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1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å følge opp intensjonene i kommuneplanens arealdel, 2018 – 2030 om 

planlegging og bruk av Moloveien. Videre skal planen legge til rette for en opprustning av Fiskerkaia og 

den skal legge til rette for at området kan benyttes til aktiviteter i forbindelse med Bodø 2024. Planen skal 

legge opp til å skape aktivitet og folkeliv i og rundt indre havn.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1  Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense og arealformål på plankart med planID 2021003 i to 

vertikalnivåer, vertikalnivå 2 (på grunnen) og vertikalnivå 3 (over grunnen). 

2.2 Arealformål 
Innenfor plangrensen reguleres området til følgende formål: 

Bebyggelse og anlegg 

• Næringsbebyggelse        NÆ 

• Annen offentlig eller privat tjenesteyting     o_AT 

Samferdselsanlegg 

• Torg           o_TO 

• Gatetun         o_GT 

• Molo          o_MO 

• Fortau          o_FO  

• Gang-/sykkelveg        o_GS  

Grønnstruktur 

• Friområde         o_FRI 

Bruk og vern av sjøareal 

• Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone o_VK1/VK2 

• Havneområde i sjø        o_HOS 

Bestemmelsesområder  

• #1-3 

2.3 Situasjonsplan 
Ved søknad om rammetillatelse skal det følge situasjonsplan i passende målestokk. Situasjonsplan skal 

vise alle omsøkte tiltak, herunder plassering og utforming av bebyggelse, eksisterende og fremtidig 

terreng, adkomster med frisiktlinjer, nødvendig manøvreringsareal, parkering, avfallshåndtering, VA- og 

kabelanlegg, og nettstasjoner.  

2.4 Universell utforming 
For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldende teknisk forskrift. 

2.5 Avfall 
Plassering av avfallsanlegg skal framgå av situasjonsplan og løses i samråd med renovasjonsselskap ved 

nybygg. 
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2.6 Kommunaltekniske anlegg og energi/kabelanlegg 
Kabelanlegg i grunn skal hensyntas. Flytting nærbygging, etc. må avklares med kabeleier. Plassering av 

tekniske anlegg som nettstasjon, kabelanlegg mv. skal avklares med energileverandør og komme frem av 

situasjonsplan. Nettstasjoner tillates oppført innenfor planområdet.  

2.7 Forurensing i grunnen 
Ved tiltak som krever inngrep i grunnen skal det gjøres kartlegging av mulig forurensing, og det stilles krav 

om tiltaksplan for håndtering av eventuelle forurensende masser i henhold til forurensingsforskriften kap. 

2 

2.8 Automatisk fredede kulturminner 
Dersom det i forbindelse med arbeider gjøres funn av gjenstander eller konstruksjoner som kan være 

fredet, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. lov om 

kulturminner § 8.2 andre ledd.  

2.9 Tiltak i anleggsfasen 
Byggherre/entreprenør skal utarbeide en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for beboerne og 

næringsliv i området skal håndteres i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt støy, støv og rystelser, samt 

trafikksikkerhet og trafikkavvikling i forbindelse med anleggstrafikk, bilparkering, atkomst til eiendommer 

og gjennomgangstrafikk. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 

departementets retningslinjer for støy. Overordnet konsept og plan for medvirkning skal følge søknad om 

rammetillatelse og skal være godkjent av Bodø kommune. 

2.10 Stormflo 
Nye bygg og anlegg må plasseres min. +340 cm. over middelvannstand (NN 2000), eller etter siste 

anbefalte nivå. Bygningsdeler som ligger under +340 cm. over middelvannstand skal kunne tåle sjøvann og 

bølgepåvirkning. 

2.11 Geotekniske undersøkelser 
Det skal dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til planlagte tiltak. Eventuelle 

nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig stabilitet skal gjennomføres i tråd med geoteknisk vurdering. 

2.12 Massebudsjett- og regnskap 

Ved uttak av faste masser på mer enn 150m3 skal det foreligge massebudsjett. Massebudsjett skal 

dokumentere uttak, disponering og deponering av massene. 

3. Krav om detaljregulering (bare aktuelt i områderegulering) 

3.1 Krav om detaljregulering 
Ikke aktuelt 

4. Bestemmelser til arealformål 

På grunnen 

4.1 Bebyggelse og anlegg (12-5 nr.1) 

Næringsbebyggelse 

Det tillates 100% BYA innenfor arealformålet. Det skal legges til rette for fiskeri slik at området er i tråd 

med dagens standardkrav for lagring av bruk. Eksisterende bebyggelse kan rives og det kan føres opp ny 

bebyggelse. Eksisterende kai kan utvides innenfor arealformålet. Maks tillatt gesims er c +11 og maks 

tillatt mønehøyde er c +16 over NN2000. 
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Det skal legges til rette for lossepunkt for fiskerinæringen innenfor arealformålet. Bestemmelser i 

gjeldende KPA skal legges til grunn ved utforming av parkering tilknyttet Bofisk AS. 

Ny bebyggelse skal gis estetisk omtanke og en materialmessig kvalitet som ikke reduserer 

opplevelsesverdien av Moloen. Bebyggelsen skal utformes med saltak. Konkrete rammer for utbygging av 

området skal skje i et eget prosjekt. Før bygging kan starte skal det leveres illustrasjoner og perspektiver, 

snitt av bebyggelsen og situasjonsplan. Disse skal godkjennes av Bodø kommune v/ Byutvikling 

Annen offentlig eller privat tjenesteyting (Molokroken) 

Innenfor arealformålet tillates bevertning i tråd med dagens arealbruk. Det tillates nødvendig renovering 

av bebyggelsen. Det tillates ikke tiltak som forandrer eller endrer uttrykket til bebyggelse.  

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (12-5 nr. 2) 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (felt o_GT1, o_GT2, 
o_TO1, o_TO2)   

Mindre tilpassing og justering innenfor og mellom arealformål o_TO1, o_GT1 og o_V i vest tillates i 

forbindelse med detaljprosjektering. 

Alle reguleringsformål som har til hensikt å legge til rette for ferdsel for myke trafikanter skal gis universell 

utforming iht. teknisk forskrift.  

«Bodø kulturhavna forprosjekt», datert 12.3 21 skal være veiledende for utforming av o_TO1, o_TO2 ved 

detaljprosjektering 

Torg (o_TO) 

o_TO1 

Felt o_TO1 utgjør plassen utenfor Molokroken. Det tillates oppgradering av dekket samt møblering 

innenfor arealformålet. Eierformen er offentlig. «Bodø kulturhavna forprosjekt», datert 12.3 21 skal være 

veiledende for utforming av tiltak innenfor arealformålet.  

o_TO2 

Felt o_TO2 utgjør torg på Sandkaia. Plassen skal ha en fleksibel bruk og det tillates ikke permanente større 

installasjoner foruten bygning (paviljong) som beskrevet under #3. Eierformen er offentlig. 

Gatetun (o_GT) 

o_GT1 

Arealformålet reguleres til Gatetun. Innenfor området tillates uteservering, møblering og beplantning og 

sykkelparkering.  

Det tillates varelevering og renovasjon. Dette skal tidsstyres til tidspunkt hvor det er minimalt med 

ferdsel.  

Det tillates kjøring til Thon hotell og det skal legges til rette for HC-parkering utenfor hotellet. Ut over 

dette tillates ikke parkering. Kjøring til eiendommer tilstøtende arealformålet tillates. Kjøreretning skal 

være fra vest mot øst.  

På sommerhalvåret tillates kun varelevering til eiendommer tilstøtende arealformålet. På vinterhalvåret 

kan gata etter nærmere vurdering enveisskjøres for varetransport fra vest mot øst.  

«Bodø kulturhavna forprosjekt», datert 12.3 21 skal være veiledende for utforming av arealet. 

Molo (o_MO) 

Arealet reguleres molo og er en stadfesting av dagens arealbruk. Det tillates nødvendig vedlikehold av 

moloen.  
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Ytterst på moloen tillates etablering av sittebenker. «Bodø kulturhavna forprosjekt», datert 12.3 21 skal 

være veiledende for etablering av benker. Nødvendig kjørebredde må opprettholdes. 

Det tillates å åpne opp i betongmuren på moloen mellom Fiskerkaia og Molokroken for å gi mulighet for 

opphold på vestsiden. Dette skal gjøres på en slik måte at moloens evne til å beskytte mot uvær ikke 

reduseres.  

Dersom det skal etableres ny belysning på moloen må det ikke forstyrre for navigasjonsbelysning for leia 

inn til indre havn. Det skal da lages belysningsplan som må godkjennes av Kystverket.  

Fortau (o_FO) 

Arealet reguleres til fortau. Arealet skal opparbeides i henhold til gatenormal og kommunalteknisk norm. 

Gang-/sykkelveg (o_GS) 

Arealet reguleres til gang/-sykkelvei. Nødvendig kjøring i forbindelse med fiskeri kan tillates.  

Det tillates varelevering/henting til/fra fiskemottaket til Bofisk AS  

Kjøring innenfor arealformålet tillates for nødvendig vedlikehold av moloen og installasjoner på moloen.  

Vei (o_V) 

o_V1 

Området reguleres til vei. Innenfor arealformålet kan det etableres lomme for kortidsparkering på 

nordsiden. Parkering skal reguleres tidsmessig med skilt. Adkomstpil kan fravike noe ved 

detaljprosjektering. Eierformen er offentlig 

o_V2 

Området reguleres til vei. Innenfor formålet tillates det etablert korttidsparkering på nordsiden av 

Moloveien. Adkomstpiler kan fravike ved detaljprosjektering. Eierform er offentlig.  

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

4.3.1 Friområde 

o_FRI reguleres til offentlig friområde. Rundholmen skal bevare sitt naturlige preg. Innenfor arealformålet 

tillates ikke tiltak utover det som er vist i «Bodø kulturhavna forprosjekt», datert 12.3 21. 

4.4 Forsvaret (§ 12-5 nr. 4) 

Ikke aktuelt 

4.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

Ikke aktuelt 

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 

Fellesbestemmelser for bruk og vern av sjø og vassdrag (o_VK) 
Området reguleres til kombinert formål i sjø og vassdrag for å sikre en fleksibel bruk av hele området. 

Arealbruk innenfor området skal skje etter avtale med Bodø Havn KF.  

 

Innenfor formålet kan det etableres anlegg for bunkring av drivstoff. Anlegget skal være iht. «Forskrift om 

anlegg som leverer motordrivstoff». 
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Kombinerte formål i sjø og vassdrag (o_VK1) 

o_VK1 

Området reguleres til kombinerte formål i sjø og vassdrag. Innenfor formålet skal det primært legges til 

rette for fiskeflåten og fiskerivirksomhet. 

o_VK2 

Området reguleres til kombinerte formål i sjø og vassdrag for å sikre en fleksibel bruk av havneområdet. 

Havneområder som grenser mot o_TO2, o_GT1 og o_TO1 skal det legges til rette for arealbruk som skaper 

aktiviteter som er rettet mot publikum og allmennheten. 

Vertikalnivå 3 

Gang/sykkelveg (o_GS) 

Bro fra Moloen til Moloveien reguleres til gang/sykkelvei. Det tillates justeringer i forhold til plassering. 

Endelig plassering av broen gjøres i detaljprosjektering.  

Broen skal fundamenteres mot land på begge sider. Det tillates ikke bærekonstruksjon mot sjøbunn.  

5. Bestemmelser til hensynssoner  
Ikke aktuelt 

6. Bestemmelser til bestemmelsesområder  

6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområder 

#1 og #2 

Innenfor bestemmelsesområdet kan det etableres uteservering. Etableringen skal skje i samråd med 

grunneier. Installasjoner skal utformes slik at det er mulig å komme til kummer. Tilgang til vannledninger 

skal sikres.  

Uteservering som etableres innenfor området skal gis et helhetlig uttrykk langs hele fasadelivet. 

Installasjoner kan oppføres i faste materialer som bidrar til å gi god klimabeskyttelse.  

#3 

Innenfor bestemmelsesområdet kan det etableres bygninger (paviljonger) på samlet inn til 250 m2. 

bebyggelse kan inneholde næring/tjenesteyting (forretning/ bevertning/ offentlig eller privat 

tjenesteyting. Bygningen skal oppføres slik at den ikke kommer i konflikt med gangaksen mellom Storgata 

og Moloveien. Bygget skal ikke blokkere siktakser fra Moloveien mot Stormen eller fra Storgata mot 

havna.  

Det skal utarbeides skisser som viser bebyggelse, snitt og situasjonsplan. Skisser og situasjonsplan skal 

godkjennes av Byutvikling.  

#4 

Innenfor bestemmelsesområdet tillates ikke parkering. Gangaksen fra Konrad Klausens vei og Kvartal 99 

skal holdes åpen slik at ferdsel ikke hindres.  

 

7. Rekkefølgebestemmelser  

7.1 Før rammetillatelse  
Ved tiltak som krever inngrep i grunnen skal geotekniske undersøkelser være gjennomført 
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Det skal utarbeides massehåndteringsplan 

Før det kan gis rammetillatelse for utbygging innenfor NÆ og o_TO2 skal situasjonsplan, snitt og 

illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse være godkjent av Bodø kommune, Byutvikling. 

7.2 Før igangsettingstillatelse  
Ulempeplan, med håndtering av problemer og avbøtende tiltak skal foreligge ved søknad om 

igangsettelsestillatelse. 

Det skal gjøres kartlegging av mulig forurensing i grunnen. Det stilles krav om en tiltaksplan for håndtering 

av forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap. 2. Tiltaksplan godkjennes av 

forurensningsmyndighet. 

Eventuelt massebudsjett skal foreligge. 

7.3 Før brukstillatelse og ferdigattest 
Før brukstillatelse eller ferdigattest skal masseregnskap foreligge 

Dokumentasjon for gjennomført tiltaksplan for forurensede masser skal følge søknad om brukstillatelse 

og ferdigattest. 

Dokumentasjon som bekrefter at området har tilstrekkelig stabilitet. 

 

7.4 Rekkefølge i tid  

Moloveien (felt GT_1) skal prioriteres for gjennomføring før andre områder i planen.  

7.6 Annet rekkefølgetema 
Ikke aktuelt 

 

 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 
Ikke aktuelt 


