
From: Alf Mangor Johannessen[alf.mangor@peppes.no]
Sent: 02.06.2021 00:20:07
To: annelise.bolland@bodokommune.no[annelise.bolland@bodokommune.no]; Stian 
Aase[Stian.Aase@bodo.kommune.no]
Subject: Saks nr 2020/6138 KULTURHAVNA 
Hei Anne Lise og Stian,
Jeg har merknader/uttalelser til varsel om oppstart. 
Det er gledelig at prosjektet MATHAVNA fremmes som et konsept som trekkes frem i arkitekt 
presentasjon. Det er nå dette må etableres under prosjektet KULTURHAVNA. Endelig er tiden inne – AMJ 
gruppen har lenge vært tålmodige siden bystyret tidligere har sagt at de ønsker MATHAVNA etablert, 
men at Bodø Kommune «bystyret» ikke kunne finansiere et slikt bygg tilpasset konseptet for å leie ut 
arealene. AMJ gruppen lanserer nå å sette opp både bygg og konsept eller «bare» konseptet 
MATHAVNA.  
Hvis et sammenlignbart prosjekt skal gjennomføres vil AMJ ha fortrinnsrett – det kan ikke bli en omkamp 
om dette.
Viser for øvrig til email fra undertegnede til Stian Aase 210521 som er videresendt byplansjef Anne Lise 
Bolland.
 
Ser frem til å høre fra dere.
 
Mvh/best regards
Alf Mangor Johannessen
 
AMJ/-JAG Concepts | Websides | www.amjgruppen.no | www.jagconcepts.no |
Telephone +4793029555 |
 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://www.amjgruppen.no&umid=9daaa344-68cf-4600-ad70-e619122cf3d6&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-299ffbb12b54393db6fd5d5c614082862948ae17
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://www.jagconcepts.no&umid=9daaa344-68cf-4600-ad70-e619122cf3d6&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-01c72f6a955d6b7bcb62f5aefff5a595f9ae14b9


From: Berit Hellem Schjesvold[b-hellem@online.no]
Sent: 19.05.2021 19:10:46
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]; Stian 
Aase[Stian.Aase@bodo.kommune.no]
Subject: Byutvikling 

Hei
Etter å ha lest arkitekt Ole Selværs innlegg i AN idag, angående diskusjonen om utviklingen av Kulturhavnen i 
Bodø, gir jeg ham min fulle støtte. Spikeren på hodet.
Han forstår hva dette handler om.

Mvh
Berit Hellem Schjesvold

Sendt fra min iPad



Bodø Båtforening 

   
Innspill til oppstart av planarbeid, detaljregulering Kulturhavna 

Bodø Båtforening viser til Kommunens nettsider og kunngjøring om oppstart av 
detaljregulering for «Kulturhavna».  
Vi har følgende innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet:    
 
Bodø Båtforening har i mer enn 60 år drevet båthavna langs Moloen (se bilde) som pr. idag 
har mer enn 400 båtplasser:  
  

   
 
Blant våre medlemmer finner man hele spekteret av nord-norsk båtliv, blant annet ordinære 
fiskesjarker, seilbåter og et stort antall varianter av motorbåter. Gjennom dette representerer 
vår forening i høyeste grad dagens «kystkultur» i Nordland.  
 
En del av hensikten med den nye reguleringsplanen er ifølge Kommunens nettside å legge 
til rette for Kulturhovedstad 2024 og aktiviteter i regi av dette prosjektet.  
 
Vi mener at nettopp kystkulturen og nordlendingens levesett i tett samspill med havet er 
selve grunnpilaren i vår identitet, og at dette må ha fokus når Kulturhovedstad 2024 
planlegges.   
   
Fiskerikaia, næringsvirksomheten på Moloen, båtplassene, bunkringsanlegg mm. er sentrale 
deler i dette. Vi ønsker reguleringsplanen «Kulturhavna» velkommen, men maritim næring, 
båtplasser langs Moloen og aktiviteten i Molorota og utover på Moloen må bevares og det 
må tilrettelegges for videre utvikling her.   



Bodø Båtforening 

   
 
 
I mulighetsstudier, møter og informasjon om Kulturhavna hittil har man i stor grad vært 
opptatt av sommerlige fritidsaktiviteter som f.eks. uteservering, scener for friluftskonserter og 
sågar flytende badstu med friluftsbad.   
Muligheter for varetransport søkes begrenset og muligheter for parkering i området er sterkt 
redusert.   
 
I tillegg til planen for Kulturhavna arbeides det med nye planer for «Molobyen» hvor 
boligbygging presser på mot næringsvirksomhet på Moloen og aktiviteten i Molorota.  
Viktige funksjoner og logistikk bygd opp gjennom mange år i Molorota er i ferd med å bli 
fjernet fra området, uten klare alternativer.  
Havnevesenets sanitær- og serviceanlegg er avgjørende for gjestende båter gjennom hele 
året. Bodø Havn er flere ganger kåret til «årets gjestehavn» i Norge, og gjestehavnas 
attraktivitet med mye trafikk har stor betydning for næringslivet i byen.   
 
Vår forening driver gjennom selskapet Bodø Bryggeservice AS bunkringskaia med 
tankanlegget like utenfor moloen. I nye planskisser er dette anlegget fjernet. Dette har 
selvsagt uheldige konsekvenser både for næringstrafikk, beboere på øyene utenfor byen, 
gjestebåter og fritidsflåten.  
For Bodø Båtforening gir anlegget et viktig økonomisk bidrag til driften, gjennom at det blant 
annet setter oss i stand til å betale areal-leie til Bodø Havn med mer enn 500.000 kroner pr. 
år.   
 
Parkeringsmuligheter i Molorota er avgjørende for alle virksomheter i området. Havna er 
bindeleddet mellom sjø og land og det sier seg selv at gode transportløsninger på land er 
avgjørende.    
 
 
Oppsummert har Bodø Båtforening følgende innspill til arbeidet med ny reguleringsplan for 
Kulturhavna:   
 

 Planen tilrettelegges for å beholde og videreutvikle næringsvirksomheten på Moloen 
og i Molorota.   

 Planen må ivareta virksomheten på Moloen drevet av Bodø Båtforening, Bodø 
Seilforening og Kystlaget.  

 Bunkringskaia og tankanlegget utenfor Moloen og tankanlegget bevares.  
 Parkeringsbehovet i Molorota og trafikkmønsteret forøvrig gjennomgås og planen 

tilrettelegges slik at virksomhetene i området sikres tilstrekkelig fornuftig parkering og 
kjørbar adkomst.   

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bodø Båtforening 
 



Bofisk AS                                                                                                                                                             
Postboks 1036                                                                                                                                                             
8005 Bodø         03.06.2021 

Bodø Kommune                                                                                                                                            
Byutvikling                                                                                                                                                          
Postboks 319                                                                                                                                                            
8001 Bodø  

 

Innspill 

Reguleringsplan, detaljeregulering for Kulturhavna. 

Bofisk AS har drevet fiskebruk på moloen fra 2001 og er i dag det eneste 
fiskebruket på fastlandet fra Bolga i sør til Steigen i nord. Bofisk har også en 
mottaksstasjon på Sør-Arnøy og en på Fleinvær i Gildeskål kommune.  Vi er 
også involvert på eiersiden i Helligvær Sjømat.  

Vi har driftet offensivt lenge, og det har resultert i at vi for tiden kjøper og tar i 
mot et relativt stort kvantum fisk pr. år, og akkurat nå drifter vi på linje med et 
middels fiskebruk i Lofoten, og det er slik vi ser det, slett ikke verst!  Den 
offensive driften har også ført til en betydelig rekruttering av unge/nye fiskere, 
og flere kommer til, noe som er etterlengtet og svært positivt.  

Vi tar i mot mestparten av fisken over kai på fiskebruket, men svært mange av 
fiskerne som leverer til oss bor i distriktet, for eksempel i Festvåg og på 
Kjerringøy, og for fiskerne derfra er det mest praktisk å kjøre fisken med sin 
egen bil til Bodø for å få levert fangsten.  

Det totale antall fiskere som leverer til Bofisk i løpet av et år er ca 200, noen 
fritidsfiskere, men også alle yrkesfiskere som sogner til området leverer hos 
oss. Vi har blant annet flere store båter fra Landego som deler av sesongen 
leverer all fisk hos oss, og som vi vet er svært avhengig av et fiskebruk i sin 
hjemkommune. 

 

 

 



I tillegg til fiskebruket så driver Bofisk 2 fiskebutikker, en i sentrum og en på 
Hunstad. Totalt har Bofisk 15-20 heltidsårsverk og omsetningen på fiskebruket 
og i butikkene ligger på omkring 50 millioner kroner. 

Mesteparten av fisken som landes hos oss eksporteres via agenter til 
internasjonale markeder, men 20-25% av fisken vår blir solgt her i Salten- 
området. Bodø er størst i så måte, men det sendes også en god del fisk til 
nabokommunene.  

Alle de store grossistene i Bodø kommer flere ganger daglig for å hente fisk på 
mottaket, og vi har også et tett samarbeid med byens restauranter. I tillegg 
sendes fisk fra oss ut til distriktet med varetaxi til Glomfjord, Meløy og Fauske 
blant annet.  

Dette er også verdt å ta med i vurderingen: Statistikk viser at hver helårfisker 
gir arbeid til 3 sysselsatte i fiskerelatert virksomhet på land.  

Vi ber om at ny reguleringsplan for moloen må ta hensyn til dagens virkelighet, 
der vi fortsatt ønsker å ha mulighet til å ta i mot fisk fra både båter og biler. 
Dette er ikke bare et ønske, men nødvendighet for å opprettholde dagens 
økonomiske drift på fiskebruket. 

Vi er også helt avhengig av å frakte fisk ut fra fiskebruket og til kundene våre, 
som befinner seg over hele byen, og denne transporten er kun mulig med 
bil/lastebil. Vi er også helt avhengig av å frakte fisk som skal sendes med 
hurtigruta i lastebil, og det er derfor vi ser til vår forferdelse at moloveien er 
tenkt stengt. Vi undrer oss hvordan dere har tenkt at vi skal frakte fisken med 
lastebil til hurtigrutekaia, da det nesten er umulig vinterstid å komme opp 
bakken i moloveien mot sør, med såpass store kjøretøy, da denne veien ofte er 
svært isete og glatt på den tiden av året. 

Byen har en stolt fiskerihistorie som går langt tilbake, og selv om vi er bare en 
liten del av denne, føler vi stor stolthet over å føre disse kulturtradisjonene 
videre med vår drift. Hvis Bodø kommune ikke tar hensyn til 
næringsvirksomheten på moloen, enten det gjelder fiskebåter eller fiskebruket, 
så finner vi dette faktum helt komplett uforståelig! 

 Vi har hver eneste sommer en strøm av turister som kommer forbi hos oss på 
sin vandring i havna, og det er bare hyggelige tilbakemeldinger på at de får se 
et fiskebruk «live», noe som det virker som de fleste ikke har sett der hvor de 
kommer fra. Ja, vi elsker å vise fram arbeidsplassen og havna, så det er bare 
hyggelig for oss. 



Mange av forslagene til ny kulturhavn, slik som de er presentert i media vil 
umuliggjøre en videre drift for vår virksomhet, og vi spør: Er det noe 
kommunen ønsker? I så fall vil vi ha beskjed snarest, slik at vi får ruste oss til 
kamp for fisken og arbeidsplassene våre.  

Vi ønsker svært gjerne en dialog med kommunen. Ta dere gjerne en tur 
nedover til oss på fiskebruket, så kan vi diskutere dette i de riktige 
omgivelsene. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Harald Lorentzen    Elin P. Pettersen 

Daglig leder i Bofisk AS   Daglig leder i Bofisk Butikkdrift AS 

 

 

 

 



Til Bodø Kommune, Byplankontoret 

v/ Stian Aase 

 2ndre utkast  

Høringsuttalelse fra  

57 båteiere ved Molorota Brygge 

 

 

 

«Tønder Bay» ; Bodøs viktigste byelement 

«Forprosjektet Kulturhavna « har et lettvint forhold til kultur, hovedformålet synes å være å utvikle 
Moloveien. Det er vel og bra at det jobbes med utvikling og utbedrings av indre havn, men for å 
fortjene betegnelsen «Kulturhavn» må også en del av fortidens minner trekkes inn i nåtidens 
planlegging for framtida. Det er ikke mye igjen av kystkultur i Bodø Havn og det er viktig at det som 
er igjen av kystkultur og byhistorie bevares og bygges inn i den arkitektoniske utforming av 
byrommet. Det er ikke gjort i den foreliggende «mulighetsstudie». 

Molorota er et sentralt og uerstattelig element i Bodø’s hjerte og sjel. Her kommer by-unger og 
båtfolk direkte til sjøkanten på en trygg måte. Arkitekter, byplanleggere, politikere og investorer er 
nå  i full gang med å  fjerne de gjenværende sentrale elementene i kystkulturen fra indre havn og 
jage oss, Bodø’s egne  innbyggere, bort fra vår egen havn.   Ifølge KPA 2018-2030 skal prosjektet 
Kulturhavna bl.a.  «Utvikle området for å ivareta kystkultur, lokalt næringsfiske, lokal 
matproduksjon».  Men målsettingen i det foreliggende forprosjektet er redusert til at «Molovegen 
med tilliggende områder skal tilrettelegges for byliv med aktive fasader, uteservering, salg og 
opphold», altså er forprosjektet mislykket i forhold til en av de viktigste formålene i KPA 2018-2030. 
Vi båteiere ved Molorota Brygge har ikke blitt kontaktet eller involvert i workshops etc. i løpet av 
forprosjektet og vi anser derfor også selve prosessen fram til forprosjektrapporten som mangelfull. 

Etter opprustingen av kaifronten, etablering av havnepromenaden og etableringen av Stormen 
bibliotek er byrommet mellom Molostua og Stormen blitt Bodøs mest attraktive byrom. Dette er nå 
viktigere for både  innbyggere og gjester/turister enn både Torget og Rådhusplassen («Den 
himmelske freds plass»). Det er særlig svingen foran Molostua – overgangen mellom 
havnepromenaden og moloen  - som er selve «hot spoten» i Bodø. Molorota er faktisk det viktigste 
vrimlearealet  i tilknytning til «folkevandringen» langs havnepromenaden og utover på moloen. Her 
er det eneste stedet i bykjernen hvor barn har trygg adkomst til  den for dem så attraktive 
vannkanten. Her utspiller kystkulturen seg med opptak og utsetting av ulike båter, kajakker og 
kanoer, båtfolk og fritidsfiskere drar ut og kommer på land med fangstmeldinger, fangst  og 
fiskeskrøner som deles raust med kolleger og forbispaserende. Dette er kulturverdier som 
Osloarkitektene  white & KOHT dessverre ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i. Områdets 
fremste verdi er åpenhet, tilgjengelighet og framkommelighet.  Derfor har bl.a. Bodø Danseklubb 
hver vår, sommer og høst øvelser og oppvisning på kaidekket, Bodø Sportsdykkerklubb  og Kystlaget 
Salta har i forbindelse med Havnedagan utstillinger, informasjons- og salgsvirksomhet her. Ulike 
grupper av musikere tilbyr fra tid til annen improviserte  sommerkonserter på dette området og de 
årlige triatlonarrangementene har hatt innkomst fra svømmeetappen foran Molostua.  Båteierne ved 
Molokroken Brygge har stått opptil 15 år på venteliste for de populære båtplassene her, og har 



derfor med seg et vell av gammel  byhistorie og kysthistorie og som til daglig utspiller seg på benkene 
i molokroken – sommer som vinter. Denne levende kystkulturen er en viktig del av attraktiviteten i 
Molorota som arkitektene ikke har lagt nevneverdig vekt på.  

En gangbro over til Moloen lengre ut i havna vil redusere vrimleeffekten og attraktiviteten i selve 
molorota og langt på veg ødelegge den attraktive «Kulturløypen» som arkitektene framhever som en 
sentral verdi i dette store byrommet. Slike broer over vannspeilet i indre havn vil  derfor sterkt 
frarådes. Videre er Molorota trang og den kritiske faktoren for trivselen her er  begrensningen i antall 
soltimer etter oppføring av høge bygninger mot sør langs hele Havnepromenaden. Å fylle opp denne 
trange hot-spotten med installasjoner, paviljonger, plassmøblering, utescene og strukturer for 
uteservering vil  gjøre den enda trangere og lage skygger som vil ødelegge attraktiviteten – 
Arkitektenes ulike ideer her vil derfor sterkt  frarådes.  

 

Havnemyndighetens viktige rolle i byutviklingen. 

«Havnevesenet» i Bodø har vært den fremste forkjemper for kystkulturen i Bodø, særlig under 
tidligere Havnefogd Tønder – som satte sin ære i å beskytte Molorota  og som derfor er hedret med 
eget navneskilt i Molorota.. Havnemyndigheten har sin viktige rolle i å balansere hensynet til et 
åpent vannspeil mot mektige utbyggingsinteresser og skiftende ideologiske strømninger i bystyret. 
F.eks var det havnemyndigheten som stoppet Bodø kommunes planer om igjenfylling og utbygging 
av det innerste vannspeilet foran molorota – noe som Bodø innbyggere i dag er svært takknemlige 
for. Havnemyndigheten har også vært klar på at et levende småbåtmiljø og fritidsfiskermiljø  i indre 
havn er et viktig kulturelement og har lagt godt til rette for dette helt siden brygga ved Molorota ble 
etablert i 1953. 

Båtrampen i Molorota er svært viktig for båtfolket, både i Båtforeningen, i Kystlaget og for oss 
båteiere i Molorota. Det er den eneste rampen for oppsett og utsett av båter i havna som er skjermet 
for vær og tungsjø og ennå er noenlunde funksjonell, uten større fare for folk og båter. Imidlertid er 
vedlikeholdet av den forsømt i mange år og betongen er  skadet i nederste del slik at båtvogner kan 
velte. Vi er kritiske til at båtrampen overhodet ikke nevnes i arkitektenes forprosjektet og vi er redd 
at mange års forsømmelse av vedlikehold av rampen nå vil bli brukt som argument for fjerning.  
I den seneste tiden har  presset fra mektige  utbyggere, utelivsbransjen og fra Bodø kommune økt 
betraktelig, og vi er engstelige for unnfallenhet fra havnemyndigheten i store og irreversible 
utbyggingssaker.  Vi ser det derfor slik at Bodø Havn har behov for støtte fra oss båteiere som er 
leietakere i indre havn i sin viktige rolle som ivaretakere av kystkulturen og havnas attraktivitet.  

 

Utarming av det maritime miljøet i indre havn 

Det maritime miljøet i Bodø havn var for få år siden sterkt og levende. Etter krigen har vi fjernet, 
Fløttmannskaia, Kullkraner, Saltkrana, SDS sitt sjøliv, Tønnefabrikken og Trekaia nedenfor torget. 
Tollbua er solgt til private og innbygd. Alle sjøskurene langs med kaiene er borte. Kun  NKL sin gamle 
brygge står igjen, men den er innbygd i andre hus og er ugjenkjennelig. I indre havn er både Linds 
trelasthandel for kystfarende og Asbjørn Nilsens skipselektriske verksted  borte. Bodø Havns egen 
slip ble nedlagt til fordel for den private Molo Slip, nå er også den borte fra molorota og skal erstattes 
av leiligheter og promenader. Bodø havns eget verksted og kontor i Molostua er flyttet og denne 
sentrale perlen i havna  har i dag en tilnærmet  «død og lukket»» funksjon som lager. Egentlig er det 
bare Trekaia med Molorota Brygge, båtutsettet i Molorota og trekaia langs moloen med sine 
trebygninger som er igjen av levende minner fra tidligere tider. Alt dette er i dag i dårlig forfatning og 
bærer preg av lite vedlikehold. Vi mener at mest mulig av dette MÅ tas vare på og inngå som en 



bærende del av reguleringsplanen for Kulturhavna.  For en konkurranseutsatt utelivsbransje – som er 
avhengig av maritim koloritt, sjøkantstemning og gode båtlyder for å selge på sine uteserveringer, så 
burde denne utarmingen av det maritime miljøet i indre havn vekke sterk bekymring.  
 

Økende problemer med adkomst til bryggene 

På grunn av plangrensene for forprosjektet (mot Molobyutredningen  - grensen synes å gå i 
østveggen på Molostua !) så har arkitektene ikke berørt problemene med adkomst  til brygger og 
båter. For å frakte utstyr og bruk og fangst er det ofte nødvendig å benytte bil og denne må kunne 
settes et sted mens man er om bord eller ute på sjøen. Dette uavhengig av om Molovegen blir bilfri 
eller ikke. Parkeringen for båtfolk tilhørende Bodø Havn, Båtforening, Seilforening og Kystlag har blitt 
gradvis vanskeligere de siste årene, særlig etter at det ble innført P-avgift helt fram til kl 18. . Her 
kunne de som har båter i havna fått bedre ordninger. De betaler allerede godt for å bruke 
båtplassene. Forprosjektet har ikke klart å svare på hvor bilen skal stå  mens familien er på en 
ettermiddagstur med  båten, eller mens båtforeningene har arrangementer og dugnader? Dette er 
viktige spørsmål å få svar på for å bevare den frivillige innsatsen for kystkulturen i Bodø. 
 

 

Behovet for opprusting/rehabilitering av Molorota/Tønder Bay. 

Vi er enige i at området innerst i Molorota må opprustes og rehabiliteres slik at det sammen med 
havnepromenaden gis et mer helhetlig inntrykk. Selve platået på østsida av Molostua bør ha samme 
materiale som selve promenaden, ikke nødvendigvis hard og glatt granitt, og det bør være uten 
kanter og terskler (universelt utformet!). Adkomsten til vannspeilet bør være skrånende som nå slik 
at alle kan nå selve vannspeilet - både ved flo og fjære. Rullestolbrukere og små barn kan falle utfor 
trappeavsatser og såkalte «amfi-løsninger». Båtutsettet av betong mot nord må bevares og det må 
snarest repareres og rehabiliteres slik at uhell med båtvogner forhindres. De eldste slipskinnene og 
betongen helt mot sør (mot trekaia)  er nå i full oppløsning med  sprikende armeringsjern som er 
farlige for barn. Både skinnene og betongen her bør fjernes og det bør anlegges ei lita sandstrand i 
flomålet  slik at små barn lett kan komme helt ned til vannkanten (og Oteren kan komme opp) . Her 
er smult farvann og sand her vil ligge i ro i betydelig større grad enn på yttersida av moloen. Årlig 
påfyll av sand vil være tilstrekkelig for å hindre grønske og gi et mere attraktivt inntrykk enn dagens 
oppsmuldrede betong.   Det vil aldri bli forlokkende badevann i Molorota, men sjøen nærmest 
vannkanten bør renskes for sjøgress slik at vannspeilet ser mere attraktivt ut.  

Videre bør det beplantes med blomsterkasser på både nord- og sør-sida av den gamle trekaia, og 
langs veggen til Molostua, men alltid slik at tilgjengelighet og framkommelighet ikke hindres.  Såkalte 
«Regnbedd»  kan anlegges over flomålet  i skråningen ned mot vannspeilet  Men vi  vil sterkt fraråde 
at det bygges noen nye strukturer eller installasjoner/paviljonger  i selve molorota, slike vil ødelegge 
den åpenheten som kjennetegner området i dag og kaste skygger i de hardt tiltrengte soltimene. 
Molorota Brygge  må bestå og her bør Havnemyndigheten kunne tilby Kystlaget Salta noen av de 
ledige plassene til å plassere noen  åpne tradisjonsbåter (Nordlandsbåter) i sommermånedene for 
bedre å vise fram den nordnorske kystkulturen for gjestende turister og spaserende innbyggere. 

Dessverre er Molostua i dag et «dødt og lukket» element i dette viktige byrommet. Dette henger nok 
sammen med den uavklarte framtida for Molostua i den s.k. Molobyutredningen og derved  
midlertidige funksjonen Molostua p.t. har, dvs som  lager. Vi mener at med trygghet for framtida og 
ved endret funksjon kan Molostua bli nettopp den perlen som White/KOHT Arkitekter korrekt 
etterlyser.  Molostua har det potensialet som skal til, men  må åpnes både på østsida og vestsida, og 



om mulig også ut mot havet. Dette kan skje f.eks. ved etablering av en for Bodø  etterlengtet 
fiskerestaurant i både 1. etg, og 2.etg – og  med uteservering på vestsida (solsida), et område som i 
dag er «dødt» og beslaglagt av en privat parkeringsplass. Dette vil være et mere attraktivt element i 
bybildet enn den foreslåtte «Torgpaviljongen» på Sandkaia.  I  2 etg. er det også muligheter for å 
etablere en intimscene for helårlig drift. Og i tilslutning til serviceavdelingen for båtgjester kan det 
enkelt  etableres en sauna for helårlig drift, med direkte utgang til friskt hav på yttersida av moloen, 
jfr, arkitektenes forslag om en «baderampe» på utsida av moloen her. Det er Havnemyndigheten 
som er eier av Molostua og det vil kreve en del nytenkning her for å åpne opp Molostua for 
allmenheten  - evt.  i samarbeid med en dedikert restauratør/gjestebåtvertskap.  Ved å åpne 
Molostua, bevare åpenheten i Tønder Bay og bevare det gjenværende maritime elementet ved 
Molorota Brygge kan dette bli den Kystkulturhavna som Bodø fortjener.  

 

Våre merknader til de enkelte forslagene fra White &  Koht arkitekter for selve Molorota: : 

Arkitektene har i forprosjektet ikke gått dypt inn i det unike ved den nordlandske kystkulturen og 
heller ikke analysert båtfolkets og mologjengernes bruk av havna og byrommet til ulike årstider.  De 
har heller ikke tatt hensyn til de ofte brutale naturkreftene som overfaller Bodø Havn og har ukritisk 
importert en rekke forslag fra Sørenga og Aker Brygge. Disse er i mange tilfeller malplasserte i den 
nordlandske kystvirkeligheten. I lys av mangeårig erfaring med klima og sjøforhold i denne delen av 
havna har vi følgende merknader til forslagene:  

 Forslaget om «Prosjektgulv» på den flate delen av selve molorota. Dette er et godt forslag 
fordi det gjør overgangen mellom Havnepromenaden sømløs. Det bør imidlertid ikke dekkes 
av polert granitt, men av et sklisikkert materiale som er godt å gå på. Det er et trangt område 
på godværsdager og det bør ikke sperres av installasjoner, paviljonger, store plantekasser og 
andre innretninger.  
 

 Forslaget om Amfi ned mot vannspeilet. Dette er et malplassert forslag, hvor loddrette 
kanter/trinn vil utgjøre en fare for barn og eldre.  På grunn av den relativt store forskjellen 
mellom flo og fjære er en jevnt skrånende flate ned mot vannkanten en bedre løsning. Dette 
vil også harmonere med båtrampen i nordre det av molorota. Denne må beholdes og 
rehabiliteres av hensyn til hele småbåtkulturen i Bodø Havn.. Den sørligste betongrampen 
med skinner kan med fordel fjernes og erstattes av sandstrand i området mellom flo og fjære 
(flomålet) .  
 

 Forslag om Molostua 2024. Dette er egentlig bare et forslag om tidsavgrenset bruk av 
Molostua som «prosjektrom» fram til og med Europeisk Kulturhovedstad i 2024. Dette er 
skuffende, fordi Molostua er et verdifullt element i Molorota – og representerer en løsning 
på mange av de behovene som arkitektene peker på. Molostua må derfor trygges for 
framtiden i dette reguleringsplanarbeidet for Kulturhavna (ikke for Molobyen)  slik at 
havnemyndigheten kan utvikle Molostua fra et «dødt og lukket bygg med store muligheter» 
til et åpent og sentralt kystkulturelement  i molorota. Som nevnt vil det her være en god 
mulighet til å etablere både badstue i serviceavdelingen, intimscene i 2etg og fiskerestaurant 
i 1. og 2 etasje, med uteservering ved Molostuas vestside (solsiden).  
 

 Forslag om Utkikkspunkt og baderampe ved Molostua. Dette er et godt forslag, som 
sammen med en åpning av Molostua mot havet vil  øke kvaliteten på denne innerste delen 
av Moloen. Vannkvaliteten på yttersida av Moloen er betydelig bedre enn på innersida og 



med en Sauna i Molostua, vil en baderampe her kunne bli populær. Men storm fra vest/nord-
vest vil også sende brottsjøer mot brystvernet her, og en «åpning» av moloen her vil måtte 
forsynes med en kraftig luke som kan lukkes ved uvær. 
 

 Forslag om Flytende Sauna og Utescene på ny flytebrygge. Dette er et forslag direkte hentet 
fra Sørenga i Oslo hvor forskjellen mellom flo og fjære er bare 50-60 cm  og det er lite 
realistisk i en nordlandsk kystvirkelighet. Arkitektene argumenterer selv imot en flytende 
sauna her på grunn av den lite attraktive vannkvaliteten i indre havnebasseng. Og en flytende 
scene vil nok i vårt klima ha en så begrenset bruksperiode at ingen, hverken kommunen eller 
private investorer vil satse penger på den. Den vil dessuten ødelegge siktlinjen fra molorota 
og inn mot byrommet ved Havnepromenaden og Sandkaia. Både sauna og scene kan ivaretas 
i Molostua og da gjenstår bare en ny flytebrygge uten realistiske kulturelementer. 
 
 

 Forslag om fjerning av Molorota Brygge. Arkitektene har også foreslått fjerning av Molorota 
Brygge med 57 båtplasser. Dette er det eneste gjenværende kystkulturelement i molorota og 
vi vil stekt motsette oss at denne bli fjernet. Som vi har påpekt så kan ikke de  svakt funderte 
og høgst urealistiske forslagene til alternativ utnyttelse av dette verdifulle vannspeilet 
rettferdiggjøre en nedleggelse av denne verdifulle delen av kystmiljøet i indre havn.  

 

Aksjonsutvalget for Båteierne ved  Molorota Brygge 

 

John Salomonsen 

Frank Jacobsen 

Geir Magne Tveide 

 Kjell Mikalsen 

Audun Sandberg 

Helge Åsheim 

 

 

Kopi: Havnedirektør      K. Stormo 
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Bodø kommune - Detaljregulering for Kulturhavna i Bodø havn. 

Fiskeridirektoratets uttalelse.  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til oversendelse fra Bodø kommune 

02.06.2021 med varsel om oppstart av detaljregulering for Kulturhavna i Bodø havn i 

Bodø kommune. Ved en inkurie mottok ikke Fiskeridirektoratet det opprinnelige varsel 

om oppstart og har dermed ikke hatt mulighet å opprettholde den opprinnelige fristen 

som var 03.06.2021. Fiskeridirektoratet har blitt gitt ny frist til 30.06.2021. 

 

Formål og planstatus 

Bakgrunnen for planarbeidet er kommuneplanens arealdel sin målsetting om en mer 

offensiv planlegging av Moloveien. Planen skal samtidig legge til rette for Europeisk 

kulturhovedstad 2024 og en oppgradering av fiskerikaia. 

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer – fiskeri og akvakultur – 

herunder å ta vare på marint biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en 

balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Marine ressurser i området 

Fiskeri- og ressursområdene i Bodø kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i 

samarbeid med lokale fiskere1. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av 

yrkesfiskere. Dataene vi har for området rundt tiltaksområdet er innhentet i 2002. 

Fiskeridataene er lagt inn på Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på 

Fiskeridirektoratets nettsider: https://kart.fiskeridir.no/fiskeri.  

 

                                                           
1 Fiskeridirektoratet 2010. Veiledning for innsamling av kystnære fiskedata. 24 s 
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Vi har ikke kartlagt fiskeriinteresser i nærheten av tiltaksområdet. Miljødirektoratet har 

kartlagt marine naturtyper2 i området (figur 1). Delvis overlappende med tiltaksområdet 

er det kartlagt svært viktige områder med skjellsand som strekker seg ut av havnen og 

lags Lille Hjartøya. På utsiden av moloen er det kartlagt et tilsvarende felt verdisatt som 

viktig. Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og som fungerer som 

gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter. I tillegg benytter større krepsdyr 

skjellsandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, de finner også matgrunnlag her. 

Skjellsand regnes som en ikke fornybar ressurs innenfor overskuelige tidsrammer. 

 

 
Figur 1. Marine naturtyper kartlagt av Miljødirektoratet. Svarte felt: Skjellsandområder 

Fiskerihavn 

Bodø havn er registrert som fiskerihavn. I Bodø kommune er det registrert 128 fiskere 

som har fiske som hovedyrke (blad B), og 26 har fiske som biyrke (blad A). Formålet med 

fiskerihavner har først og fremst vært å tilrettelegge for mindre og større fiskefartøy i 

havnene. Fiskeridirektoratet sin rolle er å sikre fiskerihavnenes funksjon som 

mottaksanlegg og liggehavn. Fiskeridirektoratets interesse er i første rekke å sikre 

adkomstmulighetene både fra sjø- og landsiden til mottak samt sikre at fiskerihavner er 

tilgjengelig og brukbare for fiskefartøy og akvakulturnæring. Det betyr at for tiltak og 

planer som har konsekvenser for slike interesser i havnene, er vi høringsinstans. 

 

En fiskerihavn er ofte mer enn en havn for fiskerinæringen. Mange av havnene er bygd 

ut med utdyping og moloer, og utgjør viktige knutepunkt og trygge anløpssted for et 

mangfold av trafikk – personer og gods, turisme og fritidsbåter, og havna verner 

infrastruktur og bebyggelse på land. 

                                                           
2 Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok 

19-2001 Revidert 2007. 51 s 
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Innspill fra Bodø Fiskarlag, Bofisk AS og Nordland Fylkes Fiskarlag 

I innspillet fra Bodø fiskarlag og Bofisk AS, som Nordland Fylkes Fiskarlag stiller seg 

bak, bes det om at fiskeriinteressene i havna ivaretas. Bodø Fiskarlag og Bofisk AS 

kommer med den rekke forslag for å oppnå dette samt forslag til nødvendige 

forbedringer. 

 

Vurdering 

Fiskeridirektoratet region Nordland ber om at Bodø kommune tar hensyn innspillet til 

Bodø Fiskarlag og Bofisk AS, og arbeider for å ivareta fiskerihavnen og den aktivitet som 

er tilknyttet denne. Videre ber vi om at hensynet til skjellsandområdet blir ivaretatt. 

Generelt tilrår vi at tiltak i og ved sjø skjer på høst og tidlig vinter fordi det er den 

perioden av året hvor livet i kystsonen ligger mest i ro, eller at avbøtende tiltak er 

tilstrekkelige til å hindre negativ påvirkning på miljøet. 

 

Vi ber om å få planen på høring når den er klar for offentlig ettersyn. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Dekkerhus 

seksjonssjef 

 

Silje Svendsen 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  



 

Vår referanse: 21/8011 

Side: 4/4 

Mottakerliste: 
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K U LT U R H AV N A 
B O D Ø

GÅRDEIERNES INNSPILL TIL PÅGÅENDE PLANPROSESS

EIENDOMMENE SOM STÅR BAK INNSPILLET

– MOLOVEIEN 10

•  Gunnar Hvammen

• Aksel  Lund Svindal

•  Thor Hushovd

– MOLOVEIEN 12

•  Stig M. Soløy

• Vibeche Klaveness

– MOLOVEIEN 14

•  Thon Hotell

– MOLOVEIEN 16

•  Tord Kolstad Eiendom

• Med f lere.

– MOLOVEIEN 18

•  Ragnvald Anderson

– MOLOVEIEN 20

•  Stig M. Soløy

• Vibeche Klaveness
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AMBISJON OG MÅLSETNING

– AMBISJONEN:
•  Å designe en av Norges tr ivel igste havneområder.

– MÅLSETNING:
•  Vår målsetning har vært at  Kulturhavna skal  kunne bl i  en ”storstue” for 

byen hvor folk ønsker å oppholde seg.

•  Legge t i l  rette for et  r ikt  t i lbud av aktiviteter og opplevelser.

•  Designe havneområdet sl ik at  det er attraktivt  t i l  al le årstider. 

– V I  HAR SØKT Å IVARETA EN BREDDE AV INTERESSER SOM BL.A. :
•  Publikumsrettede aktiviteter og opplevelser.

•  Fiskerinæringen og annen næringsvirksomhet.

•  Småbåthavn,  gjestehavn,  serviceti lbud,  med mer.

•  Historie og kystkulturen.

•  Legge t i l  rette for at  havna kan bl i  en f in kulturarena for Bodø i  2024.



M O L O V E I E N ,  B O D Ø

R a d i u s  D e s i g n

0
3

.0
6

.M
M

X
X

I

3

TILBUDET I  KULTURHAVNA

– ET HYGGELIG MILJØ MED ET RIKT T ILBUD:
•  Planen har som mål å legge t i l  rette for et  r ikt  t i lbud innen bl .a .  kunst , 

kultur,  aktiviteter og opplevelser.

– SAMSPILL MELLOM KOMMUNEN OG DET PRIVATE:
•  Det vi l  være viktig med et godt samspil l  mellom de kommunale og 

private arealene,  sl ik at  man får en god helhet av t i lbud,  opplevelser, 

aktiviteter og mil jø. 

– MOLOVEIEN:
•  Gårdeierne vi l  kunne bidra med å åpne opp førsteetasjene og t i l  dels 

andre etasjene for et  utadrettet t i lbud i  ca.  300 meter langs Moloveien.
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01 nyttefartøy

02 scene, botanisk bar, og div.

03 reke- og fiskebåter

04 food trucks

05 uteservering

06 utstilling, kunst/historie, 
skulpturpark

07 historiske elementer

08 gjestehavn

09 gangbro

10 gjestehavn for småbåter

11 RIB pick-up

12 lekeplass / aktivitet

13 sykkelparkering

14 toaletter / avfall

15 utstilling av gammel og moderne 
kystkultur

16 havnbruk?

17 havnekontor, servicebygg, amfi, 
utstillinger, mm.

18 brygger, utleie, kajakk, mm. 

19 servering til bystrand

20 bystrand / basseng

21 sauna og badeanlegg

22 ny molo

23 sjøboder

24 fiskebåter
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From: André Johnsen[Andre.Johnsen@iris-salten.no]
Sent: 31.05.2021 17:52:43
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Subject: Detaljregulering for Kulturhavna, saksnummer 2020/6138 
Hei.
 
Iris Salten IKS har flg merknader til varsel om oppstart.
 
Plangrense går i skillet mellom Moloveien og Konrad Klausens vei. Iris har ett langsiktig behov for å 
benytte Moloveien for inn og utkjøring fra Konrad Klausens vei for å kunne gjennomføre lovpålagt 
innsamling av husholdningsrenovasjon for eiendommer med adresse Moloveien og Konrad Klausen vei. 
Utkjøringen i fra Konrad Klausens vei til Hålogalandsgata har en kurvatur, stignings og breddeforhold 
som gjør at renovasjonskjøretøy for nedgravde løsninger ikke kan kjøre ut i Hålogalandsgata.
 
Plangrense går etter det Iris ser inn i ny bydel under utvikling i Breivika. Området er planlagt utbygd over 
år med rundt 600 boenheter slik at planarbeidet må hensynta at det skal samles inn husholdnings og 
næringsavfall fra ny bydel. Iris må ha tilgang til fremtidige boliger fra Moloveien og det må være mulig å 
snu renovasjonskjøretøy i Molorota. 
 
 
Med hilsen

André S. Johnsen
Driftssjef
 

 
Tlf dir 954 88 026
Tlf kundesenter 75 50 75 50
 
www.iris-salten.no  

 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten!
 
 
 
 

http://www.iris-salten.no/


Fra: John-Anders Frøhlich[JohFro@Kompan.com]
Sendt: 27.05.2021 09:28:51
Til: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Tittel: Saksnummer 2020/6138 

Hei, 
 
Refererer til folkemøtet om kulturhavna. 
 
Innspill til utforming myntet mot barn:
Ukjent om det er regulert for lekeplass i planene, men dersom det viser seg å være rom til det kan 
elementene som «sjøfly» og «fiskebåter» være er interessant tema dersom det utføres på en god måte. 
Jeg er regionssjef i KOMPAN som er verdens største produsent og leverandør av lekeapparater. Sett bort 
i fra standard sortiment tar vi designoppgaver, og da tenker jeg nevnte elementer ovenfor kan omgjøres til 
lek og læring for våre barn. 
Se lenke for eksempel: https://www.kompan.no/lek/naturlekeplasser/robinia-play-sculptures
 
Ta kontakt så kan ta en uforpliktende prat.
 
 
Mvh
John-Anders 
978 94 871
 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://www.kompan.no/lek/naturlekeplasser/robinia-play-sculptures&umid=c61e7f20-e156-4547-a462-850d0cdfbbc0&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-ce7276b8c39b38da5ac182327e69d55caa34a9f3


 

 

 

Til Bodø kommune                                                                                                                

Byutvikling plan 

Postboks 319 

8001 Bodø                                                                                                                               Bodø, 10. juni 2021 

 

 

 

Melding om oppstart – Detaljregulering for Kulturhavna – saksnr. 2020/6138 – innspill fra Kystlaget 

Salta 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Kulturhavna. Vi har med stor 

interesse lest hva som foreslås i forprosjektet og vil her komme med merknader til en del av det som 

er foreslått.  

Bodøs historie er knyttet til fiske og havet og havna representerer kjernen i byens identitet. Historien 

og kulturen knyttet til fiskeri, fangst og handel er viktig å ta vare på og her er havna helt sentral. Vi 

ser behovet for å ruste opp området i og rundt indre havn, men er bekymret for at den utviklingen 

som nå skjer går på bekostning av interessene knyttet til maritim aktivitet knyttet til bruken av sjø- 

og landarealer i indre havn.  

Avgrensing av planområdet 

Slik planområdet er avgrenset faller dagens parkeringsområde bak Molostua utenfor planområdet. 

Parkeringsmuligheter er viktig for bruken av havna og arealene både på land og på sjø, og dagens 

parkeringsområde bak Molostua burde derfor vært omfattet av detaljreguleringen for indre havn, 

Kulturhavna. Det aktuelle parkeringsområde omfattes av områdeplanen for Molobyen, men burde 

heller vært lagt inn i planområdet for kulturhavna da det er naturlig å se parkeringsmulighetene i 

sammenheng med aktivitetene i havna. Til tross for at parkeringsarealet ikke omfattes av 

detaljreguleringen for Kulturhavna vil vi nedenfor knytte noen merknader til dette området. 

Historiske spor 

I forprosjektet fremheves betydningen av Bodøs identitet knyttet til det maritime element, med 

fiskeri og omsetning av havets ressurser som en drivende økonomisk kraft gjennom hele byens 

historie. Videre framgår at det foreslås en rekke grep for å bygge opp under bevaringen av 

kulturmiljøet som fremdeles har sitt tilhold på moloen og historieformidling blant annet gjennom 

møblering langs Moloveien, og lyd og bilder som er med på å gi et bilde av havnas rike historie. Dette 

er positivt, men er likevel ikke tilstrekkelig når man samtidig foreslår å fjerne sentrale elementer og 

funksjoner i havna som småbåthavna og båtutsettet ved Molorota. 

Moloveien 

Det er foreslått at Moloveien skal bli en bilfri gate med paviljonger og uteserveringer. Slik vi ser det 

kan dette føre til en privatisering av Moloveien slik at aktiviteter rettet mot havna vanskeliggjøres. 

Arealene i og rundt havna må være mest mulig tilgjengelig for fellesskapet og arealet som frigis i 

Moloveien må fortsatt kunne brukes til mange ulike aktiviteter.  



Molorota 

Her foreslås blant annet at Molostua åpnes opp mot havnebassenget og for å tilgjengeliggjøre 

havnebassenget lages et trappeamfi for å komme ned til vannet og flytebryggen ut i havnebassenget. 

Det er positivt at det legges til rette for å gi en universell adkomst ned til vannet og at man åpner for 

ulike aktiviteter utenfor Molostua, men aktiviteten knyttet til båtene i havna synes å bli borte til 

fordel for andre aktiviteter som mange vil mene ikke hører hjemme i havna som f.eks. flytende scene 

og flytende hager og øyer. Dette på bekostning av blant annet dagens småbåthavn og båtutsettet 

innerst ved Molorota. Mange, både lokalbefolkningen og tilreisende, liker å rusle i havna og se på 

båtene, og ved å fjerne småbåthavna vil man både frata båteierne et viktig tilbud, men også forringe 

havna som en aktiv havn hvor det maritime knyttet til næring, historie, kultur har en helt sentral 

plass.  

Vi mener at Molostua bør tas vare på og at man ser på hvordan bygget kan disponeres på kort og 

lang sikt. Fram mot 2024 og i Kulturåret 2024 bør bygget – foruten å benyttes som servicebygg for 

gjestehavna og for andre brukere av havna – også benyttes til kulturelle aktiviteter og arrangement. 

Vi ser gjerne også at verkstedet og området foran Molostua benyttes til aktiviteter knyttet til bygging 

og vedlikehold av nordlandsbåter. Dette er noe som vil være av stor interesse for publikum, både 

byens befolkning og tilreisende og vil være en fin måte å drive historie- og kulturformidling.  

Vi kan også nevne at Kystlaget Salta har søkt om å få arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 

2024, et stort arrangement med fokus på kystkultur. Både Bodø 2024, Bodø kommune og Bodø Havn 

har stilt seg positive til et landsstevne i 2024, da et slikt arrangement vil passe svært godt inn 

konseptet for Kulturåret 2024. Det planlegges å benytte indre havn som stevneområde og vi ser at 

det som nå er foreslått for indre havn kan vanskeliggjøre gjennomføringen av et stevne.  

Båtutsettet 

Vi ser behovet for å ruste opp området ved Molorota, men en opprusting av området må ikke gjøres 

på en slik måte at det vanskeliggjør bruken av området for Båtforeningen, Seilforeningen, Kystlaget 

m.fl. som er aktive brukere av havna. Båtutsettet er viktig for båtfolket i havna og bruken av båtene 

som ligger der. Båtutsettet ligger skjermet for vær og vind og er dermed godt egnet for utsett og 

opptak av mindre båter. Dette er også eneste båtutsettet i indre havn. Båtutsettet er ikke nevnt i 

forprosjektet, noe vi synes er underlig med tanke på den viktige funksjonen båtutsettet har for 

båteierne i havna. Båtutsettet er imidlertid i dårlig forfatning på grunn av dårlig vedlikehold, men i 

stedet for å fjerne båtutsettet bør det heller rustes opp og settes i stand slik at det kan benyttes av 

båtfolket uten at det innebærer noen fare ved bruken av det.  

Dersom dette båtutsettet fjernes vil nærmeste båtutsett være på Rønvikleira. Dette er langt unna 

indre havn og vil være upraktisk å benytte for de som har båtene sine i indre havn.  

Aktiviteten knyttet til utsett og opptak av båter ved Molorota er også med på å skape aktivitet i 

området og kan bidra til økt interesse for båtliv og kystkultur. Her kan nevnes at kystlaget med sin 

aktivitet i forbindelse med utsett og opptak opplever at folk stopper opp, tar bilder, er interessert i 

båtene, bruken av disse og historien knyttet til båtene. Vern gjennom bruk er det beste måten å ta 

vare på båtene, og vår aktivitet rundt båtutsettet er godt eksempel på aktiv kulturformidling og hvor 

vi gjennom vår aktivitet også kan bidra til økt interesse for kystkulturen og kystfriluftsliv. En av de 

tematiske hovedlinjene i kulturhovedstadsåret 2024 er Fish and Ships. Tradisjonsbåter i bruk bør jo 

virkelig være noe å vise fram i 2024.  



Det at båtutsettet ligger godt skjermet gjør det også godt egnet for at barn og unge kan være med på 

det som skjer der, og dette kan skape interesse for kystkultur og maritime aktiviteter hos barn og 

unge.   

Molokroken kafe 

Kystlaget Salta driver i dag Molokroken kafe. Dette er et populært tilbud til byens befolkning. Det er 

foreslått å bevare bygningen da denne har historisk verdi og at bygningen rustes opp. Det er behov 

for en oppgradering av bygningen, men det bør ikke gjøres for store endringer slik at det ekte og 

autentiske ved stedet går tapt. Her kan blant annet nevnes de flotte veggmaleriene med båtmotiv, 

som gir kafeen særpreg og den spesielle atmosfæren som våre gjester setter pris på og som gjør 

stedet unikt.  

Kystlaget Salta har drevet kafe i bygningen siden 1991. For Kystlaget Salta er kafeen en viktig 

inntektskilde og vi håper å kunne fortsette driften av kafeen også etter at lokalet er renovert. Kafeen, 

sammen med kystlagets båter ytterst på moloen, danner et lite kystkulturmiljø som er verdifullt å ta 

vare på og videreutvikle. Her kan man gå tur på moloen og se de vakre nordlandsbåtene tas ut av 

havna og gjøres klar for seiling, og på søndagene kan man kombinere dette med besøk på kafeen. 

Det er nok av kafeer andre steder i byen, men Molokroken har noe annet å tilby enn det de øvrige 

kafeene har. Det er viktig å ta vare på historien og kulturen knyttet til kafeen og Kystlaget Salta er 

den beste aktøren til å gjøre dette.  Ved å overlate driften til en profesjonell aktør er det fare for at 

det autentiske som folk setter pris på vil forsvinne og noe verdifullt vil gå tapt.  

Plasseringen av kystlagets båter 

Noe som ikke er omtalt i forslaget, men som flere har tatt til orde for, er å flytte tradisjonsbåtene fra 

der de ligger i dag ytterst på moloen til helt innerst i havna ved Molorota. Vi støtter ikke dette 

forslaget og begrunner dette med følgende: En plassering av båtene innerst i havna vil vanskeliggjøre 

bruken av båtene. Båtene tas best vare på gjennom bruk og dette er enklest ved dagens plassering. 

Ved å opprettholde dagens plassering vil man også ha et lite kystkulturmiljø ytterst på moloen. Her 

kan man fra moloen se på at båtene tas ut fra havna og utenfor moloen hvor seilene heises og de 

vakre båtene seiler av gårde, et vakkert syn som svært mange setter pris på. 

I forprosjektet foreslås en kulturløype med start ved Sandkaia og som ender opp ytterst på moloen. 

Den omfatter dermed også området for kystlagets båthavn ytterst på moloen. Her ligger 

tradisjonsbåtene på rekke og rad, noe som bør være av interesse å få vist fram som en del av 

Kulturhavna og knyttet opp mot 2024. Båtene har spilt en viktig rolle i utviklingen av Bodø og denne 

delen av moloen bør selvsagt inngå som en del av kulturløypa. Vi stiller oss positive til en opprusting 

av den ytterste delen av moloen med etablering av den foreslåtte langbenken hvor det blir anledning 

til å ta turen ut for å sette seg og se på båtene og naturen. Vi foreslår at det i tillegg utarbeides 

skilting/infotavler som kan fortelle publikum om båtene, båtbygging og bruken av båtene slik at dette 

blir en del av historieformidlingen knyttet til havna.  

Adkomst til bryggene og parkering  

Det er ofte behov for å benytte bil for å frakte utstyr til båtene og man har også behov for et sted å 

sette bilen mens man er ute på sjøen eller er om bord. Dagens parkeringsområde bak Molostua er 

ikke omfattet av plangrensene for forprosjektet, men en god og hensiktsmessig adkomst til brygger 

og båter er viktig for de som bruker båtplassene i havna. Parkeringen for brukerne av havna, som 

Båtforeningen, Seilforeningen og Kystlaget har blitt vanskeligere de siste årene, særlig ved innføring 

av parkeringsavgift helt fram til kl. 18. Det blir kostbart å ha bilen stående f.eks. en helg når man er 



på tur eller når man skal jobbe dugnad eller delta på arrangementer. Her bør man sikre p-plasser og 

på betingelser som gjør det mulig på en effektiv og rimelig måte å levere varer og utstyr til båtene og 

at man også har et sted å sette bilen når man er på tur.   

Sikring av adkomst til MK Faxsen  

Slik planområdet er avgrenset omfattes også området der motorkutteren «Faxsen» ligger. Båten eies 

og drives av Kystlaget Salta gjennom Stiftelsen Faxsen. MK Faxsen er en av Norges best bevarte og 

autentiske båter. Den er Bodøs eget fartøy, med tilhold i kommunen helt siden den var ny i 1916.  

Den ble kjøpt av Harald Pedersen i Bliksvær, og overtatt av Stiftelsen Faxsen i 1997. 

Bak Stiftelsen Faxsen står Bodø kommune og Kystlaget Salta med 50 % hver. Faxsen har 

passasjersertifikat som verneverdig fartøy for inntil 36  passasjerer. Faxsen tar virkelig 

kulturformidling på alvor, er tilstrekkelig stor og brukes av barnehager, skoleklasser, Røde Kors og 

andre lag og foreninger. I tillegg leies Faxsen til charterturer for firma og private selskap. 

Den er landskjent, og nyte stor anseelse langs hele kysten for sin autensitet og sin velkjente 

motorlyd. Den har vært to ganger i Brest i Frankrike på verdens største trebåtfestival. 

Reguleringsplanen «Detaljregulering for kulturhavna» omfatter havnearealet/sjøarealet der Faxsen 

ligger, samt hele flytebrygga fra redningsskøyta og utover. 

Kystlaget ønsker med vedlagte skisse å foreslå et flytebryggearrangement som sikrer en trygg 

adkomst til Faxsen. Dette er en løsning som vi blant annet finner i Trondheim, nær det lokale 

kystlagets kaiplasser, like ved jernbanestasjonen i Trondheim.  Dette er en løsning som også er brukt i 

stor utstrekning på Island, så langt vi har brakt i erfaring. 

Følgende er vektlagt i framleggingen av forslaget: 

1. Løsningen er trygg samtidig som Faxsen har en sentral plass i kulturhavna. 

2. Den ivaretar også andre aktører i nærområdet på en god og hensiktsmessig måte (Arctic 

Rib/Explore Salten) 

3. Den gir god utnyttelse av en del av havna som har vært lite egnet til annet bruk (liten 

manøvreringsmulighet på grunn av trange passasjer. 

4. Faxsen er ekte og svært autentisk.  Motoren er en ensylindret 50 Hk Wichmann, og det er 

ikke mye på en 70 fot stor båt.  Her er ikke noe trustere eller hydraulisk styring, men helt 

manuell kjettingstyring.  Dette setter sine begrensninger med hensyn på manørverbarhet.  

Den foreslåtte løsningen og plasseringen tilrettelegger for at Faxsen kan manøvrere inn og ut 

fra sin faste plass på en trygg måte. 

5. Nyere båter på Faxsens lengde har vesentlig mer overbygg enn Faxsen, og adkomsten skjer 

som regel fra en mye større høyde enn adkomsten til dekket på Faxsen.  Derfor er det ikke 

hensiktsmessig å føre flytebyggeløsningen lenger ut mot nord enn der Faxsen ligger i dag. 

6. Løsningen muliggjør tilrettelegging for å ta bevegelseshemmede om bord på Faxsen. 

 

Skissen som er vedlagt dette forslaget viser smale flytebrygger som fortrinnsvis har glideinnfestning 

mot den faste kaia bak bryggene.  Flytebryggene sikrer god kommunikasjon mellom kontor/husbåten 

til Arctic Rib/Explore Salten og deres RIB-er. En god landgang er vesentlig for sikker adkomst. Den er 

inntegnet i huken som blir nærmest Storgata. 

 

*** 



Det fremgår av forprosjektet at man i arbeidet har tatt utgangspunkt i et helhetlig konsept for å gjøre 

havnas kvaliteter mest mulig tilgjengelig for allmenheten.  

Havna har mange kvaliteter som må tas vare på og videreutvikles slik at næringsinteresser, 

kulturbærere og frivilligheten sikres gode betingelser for videre aktivitet. Vi er selvsagt åpne for at 

man vurderer en utvikling av havna, men i dette arbeidet bør man ha som bakteppe at 

havneområdet tilhører fellesskapet og at man bør legge vekt på byens historie, kultur og tradisjoner. 

Man bør ikke privatisere havneområdet og la det primært bli preget av kommersielle interesser 

knyttet til paviljonger og uteserveringer. Byen er en relativt liten by og med en beliggenhet og klima 

som legger noen føringer for bruken av havna. Havna og moloen har hatt en viktig funksjon gjennom 

byens historie og dette må man ikke miste av syne i ønsket om å utvikle noe nytt og fremtidsrettet. 

Vi må ha historien med oss i planleggingen og la de maritime aktivitetene i havna fortsatt ha en 

sentral plass i indre havn.  

 

 

Med vennlig hilsen  

for Kystlaget Salta 

Hanne Seljesæter 

Styreleder  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Illustrasjonstegning – sikring av adkomst til Faxsen  
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Varsel om oppstart av reguleringsplan - detaljregulering for Kulturhavna - 
sentrum - Bodø kommune - Nordland fylke 
 
Kystverket viser til brev de oppstart av regulering av område rundt moloen i Bodø.  
Planarbeidet omfatter krysset mellom dronningens gate, Hålogalandsgata og Moloveien, 
Moloveien frem til avkjørsel mot moloen, Molorota, moloen med fiskerikaia, Rundholmen, 
havnebassenget og Sandkaia. Areal mellom bygninger i Moloveien er også tatt med for å 
se på passasjene ned til Moloveien. 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning, og er underlagt Samferdselsdepartementet. Kystverket tar ansvar for 
sjøveien og produserer viktige fellesgoder for samfunnet. Det overordnede målet for den 
nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. En desentralisert kai- og havnestruktur er et 
viktig premiss for å få mest mulig gods på sjø. For å sikre at mest mulig gods fraktes på sjø 
er det videre avgjørende med gode og effektive farleder. Det er videre av betydning å se 
sjø og land i sammenheng, og sikre at gode havne- og kaifasiliteter med tilstrekkelige 
arealer til videre utvikling i kommunen opprettholdes og etableres. 
 
Varslet oppstart av regulering har bakgrunn i kommuneplanens arealdel sin målsetting om 
en mer offensiv planlegging av Moloveien.  
 
På nåværende tidspunkt har Kystverket ingen spesielle merknader til varslet oppstart. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Planen har på en god måte ivaretatt hensynet til varetransport og sjåførenes arbeidsmiljø slik 
den vises pt. 
 
Det er allikevel slik at hvis dette skal bli en suksess historien i så hensende så må det også i 
planen ses på byggenes plassering av varemottak samt inntak av tankøl til de som skal servere 
dette. Avstanden for en tankølslange når er 50 m., dette er fra bilen plassering til påkobling 
tank. Med å tilrettelegge for dette i prosjektet vil også disse bilene kunne stå på planlagte 
vareleveringsplasser samtidig som varetransporten blir effektiv og får minst mulig påvirkning 
på området. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jürg Berger 

 
Fagsjef logistikk  
Post/Besøksadresse: 
Prinsensgate 1c.  
0152 Oslo 
M: 91776743 
E: jb@luks.no 
W: www.luks.no 
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Bodø kommune  

Bodø havn         

 

          Bodø 1.6.2021 

 

 

Høring og varsel om oppstart detaljregulering for Kulturhavna, sentrum  

Viser til varsel om oppstart av ny reguleringsplan for Bodø havn – Kulturhavna.  

Innledningsvis vil Bodø Fiskarlag poengtere at Bodø havn har status som fiskerhavn, og fiskeri og 

aktivitet i forhold til fiskeri skal ha et fortrinn i havna. Når Bodø kommune utarbeider ny 

reguleringsplan er de pliktige å ta vare på disse forholdene på en betryggende måte. 

Bodø havn har fiskefartøy som er hjemmehørende, men også tilreisende, i havna. I Bodø havn finner 

vi også Bofisk AS som er eneste fiskemottaket fra Rødøy i sør til Steigen i nord og som siste året 

kjøpte ca 750 tonn fisk. Det er helt avgjørende for all planlegging at det legges til rette for at 

fiskemottaket og fiskeflåten får drive sin virksomhet og videreutvikle denne virksomhet. For å få 

dette til så er det nødvendig å bruke arealene i indre moloskråningen til næringsformål som ivaretar 

dette behovet. Bodø Fiskarlag forutsetter at planforslaget legger til rette for at fiskerinæringen skal 

få bruke minst de arealene som brukes i dag til fiskeri/ fiskemottaksformål. 

 

Forslag:  

• Moloveien: Fiskarlaget kan akseptere at den stenges for personbiltrafikk, men når det gjelder 

varetransport eller transport til fiskemottak/båter må dette aksepteres.  

• Bodø Fiskarlag viser til at Bodø indre havn er regulert til småbåthavn. Denne reguleringen må 

endres til å kun gjelde fiskeriformål. Når det gjelder forslaget til bybro er det helt 

uakseptabelt.  

• Viser til forslagene om bygging av bystrand, badestrand og promenademolo utenfor 

molofestet: Bodø Fiskarlag poengterer at det ikke er mulig å utarbeide en ny strand utenfor 

moloen på grunn av at det står på leirgrunn og det er stor fare for utglidning av massene. 

Viser også til forslag om å ta hull i moloen for å bedre adkomst til promenademolo; det vil vi 

på det bestemte fraråde på bakgrunn av at det vil gjøre at en ikke får tilstrekkelig og god nok 

skjerming av indre havn under dårlig vær.  

• Bygningsmassen på moloen: Viser til at dagens bygningsmasse har vært brukt til lagring både 

til fiskeriformål (bu) og fiskemottak. Generelt sett har bygningsmassen sett sine beste dager 

og trenger oppgradering. Oppgraderingen skal søkes å ivareta de behov vi ser for oss 

fremover i tid i en tidsperiode på 20-25 år.  

• Generelt vil Bodø Fiskarlag poengtere at de fleste fartøyer blir større og større, og en typisk 

sjark i dag er mellom 11-15 meter, i tillegg til de som er under 11 meter.  

• Bofisk AS: Fiskeflåtene er avhengig av å ha en tilfredsstillende mottakssituasjon for å ivareta 

sin virksomhet. Det er av avgjørende betydning for flåten og servicebedriftene i Bodø at det 



legges til rette for at Bofisk får tilgang til de nødvendige arealer for å kunne fortsette sin 

virksomhet og videreutvikle bedriften.  

• For å synliggjøre de faktiske verdiene som en fisker er med å skape om bord i et fartøy så 

skaper èn fisker ombord nesten 3 arbeidsplasser på land i forhold til tjenesteytende næringer 

(viser til Sintef-rapport om samme) 

• Adkomst til moloen: Det er viktig at denne tillates kun i tilknytning til næringsformål. Bofisk 

må få sitt transportbehov dekket på en akseptabel måte. Når det gjelder de hjemmehørende 

fartøyene bør det tillates inntil èn bil pr fartøy for å ta hensyn til nødvendig transport til og 

fra fartøyet. Det må tillates parkering på moloen for de aktive fiskerne som har fast kaiplass.  

• For å ivareta fritidsflåtens behov for transport bør det etableres et avlastningspunkt/ 

lossepunkt ved molorota. Det bør legges til rette for annen type transport, f.eks lossetralle, 

utover moloen slik at en unngår all unødvendig transport.  

Generelt vil Bodø Fiskarlag bemerke at sjømatnæringen er benevnt som den største 

fremtidsnæringen. Vi produserer mat med det minste miljøavtrykket og næringen vil bli enda 

viktigere i fremtiden. Når det gjelder antall fisker ser vi at det er flere og flere unge som velger 

fiskerinæringen som sin fremtid. Fiskerirelatert utdanning har ei rekordstor søking og gir et godt bilde 

på de muligheter som fiskeriene har i fremtidsbildet. Det er derfor avgjørende at Bodø kommune tar 

dette innover seg og planlegger ut ifra å dekke disse behovene som næringen har de neste 20-25 år.  

Bodø Fiskarlag vil avslutningsvis understreke at et levende fiskemottak i havna gir både verdiskaping 

og besøkende anledning til å se utøvelse av yrket når ulike fiskeslag lastes over fra båt til kai. 

 

Med vennlig hilsen  

Bodø Fiskarlag og Bofisk AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Fiskeridirektoratet region Nordland  

Statsforvalteren i Nordland 



Vår dato:  09.06.2021 
Vår referanse: 
JournalpostId:  

21/14750- 2   
21/55874 

Deres dato:  30.04.2021 
Deres 
referanse:  

 

 

Org.nr: 964 982 953 

Adresse: Postmottak Tlf.:  75650000  Samfunnsutvikling 
 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan, klima og naturressurser 
 8048 Bodø   Silje Charlotta Wästlund 
    Tlf: 75650029 
Besøksadresse: Prinsensgate 100   
 

 
 
 
 
 

Bodø kommune 
972418013 
 
8001 Bodø 
  

 
 
 
 
Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan - detaljregulering for 
Kulturhavna - Bodø kommune   
 
Nordland fylkeskommune har mottatt oppstartsvarsel av detaljregulering for Kulturhavna i Bodø 
sentrum. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en mer offensiv planlegging av 
Moloveien, oppgradering av fiskerikaia og for europeisk kulturhovedstad i 2024. 
 
I kommuneplanens arealdel er planområdet regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone, herunder småbåthavn, samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur, havn, 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, veg, bebyggelse og anlegg, sentrumsformål med 
båndleggingssone H710, for regulering. Tiltakene er ment å i hovedsak videreføre formålene fra 
overordnet plan.  
 
Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen har vurdert om tiltaket omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger, eller ei. Vi ber om at kommunens vurdering kommer frem ved høring og 
offentlig ettersyn.  
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
innspill.   
 
Merknader 
Det er positivt at kommunen nå tar tak i planarbeid i forkant av Bodø som europeisk 
kulturhovedstad i 2024. Fylkeskommunen har registrert at det er mange interesser og uttalelser om 
planlegging og utforming av kulturhavna. Kulturhavna er en del av sentrumskjernen i Bodø. Det er 
derfor viktig å tilrettelegge for god og aktiv medvirkning gjennom hele planprosessen. Dette fra folk 
med bakgrunn i ulike interesser, alder, næringsliv, organisasjoner, myndigheter, etc.  
 
Forholdet til regionale interesser  
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 
kap. 8.2. By- og tettstedsutvikling, kap. 8.4. Næringsutvikling, kap. 8.5. Kystsonen, kap. 8.6. Klima 
og klimatilpasning og følgende retningslinjer:  
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kap. 8.2. By- og tettstedsutvikling 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer 
miljøvennlig transport.  
d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, 
stedets karakter og identitet.  
e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og 
utforming av fysiske tiltak.  
g) I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. 
Kommunen skal blant annet vurdere rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, veiprising og 
bysykler.  
l) Det skal legges til rette for gående og syklende gjennom et trafikksikkert og 
sammenhengende gang- og sykkelveinett.  
o) Grøntområder, parker, gang- og sykkeltraseer og turdrag innen og mellom boligområder, 
nærturområder, skole, butikk og andre viktige servicepunkter, skal sikres gjennom 
kommunens planer.  
q) Uteområder skal i størst mulig grad sikres en design med universell utforming 

 
Kap. 8.5. Kystsonen 

f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet / den funksjonelle 
strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og 
arkitektonisk kvalitet, og allmenhetens tilgang og ferdsel. 
g) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet / den funksjonelle 
strandsonen, skal sjørelaterte næringsetableringer prioriteres framfor andre tiltak.  
n) Ved all arealplanlegging i kystsonen skal ferdselen til sjøs sikres. 

 
Fremkommelighet 
Vi ser at kommunen gjennom planprosessen skal vurdere om det er hensiktsmessig å stenge deler 
av Moloveien for motorisert trafikk. Innfor en slik beslutning kan det være hensiktsmessig å 
gjennomføre en trafikkanalyse og se på mulige løsninger for varelevering til forretningene langs 
med kaia. Det er også muligheter for å stenge av gata for deler av året eller gitte tidspunkt. For 
inspirasjon og informasjon om mulige tiltak innenfor regulering av trafikk, kan kommunen se til 
tiltak.no. Tiltak.no er en katalog med tiltak innenfor transport, miljø og planlegging. Den er basert 
på et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Transport økonomisk institutt (TØI) m.fl.  
 
Fylkeskommunen opplyser om at kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig har kommet 
en ny veileder universell utforming, som kan være hensiktsmessig i eventuell utforming av planen.  
 
Kulturminner 
Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt 
med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig 
uttalelse når planforslag foreligger. 
 
Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
 
Veiledning 

https://www.tiltak.no/category/d-flytte-eller-regulere-trafikk/d2-regulere-trafikk/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-i-universell-utforming/id2850026/
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Digital plandialog  
I samarbeid med Kartverket og Statsforvalteren i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring 
av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 
ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 
til plannordland@kartverket.no.  
 
Generelle bemerkninger 

- Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for 
samfunns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 
legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.  

- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.   

- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 
energikilder bør alltid vurderes.  

- Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 
og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder 
der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse. 

- Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming 
av tilgjengelige og attraktive byrom.   

- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

- Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 
sikrer god vannkvalitet.  

 
Kontaktskjema 
Tema  Navn  Tlf.  
      
Kulturminner  Grethe Kvam Vorvik  75650904 
Øvrig  Silje C. Wästlund  75650029 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Katrine Erikstad 
Seksjonsleder Plan- og ressursutvikling                                    Silje Charlotta Wästlund 
                                                                                                   Rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 

mailto:plannordland@kartverket.no
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From: Ingrid Johanna Verbaan[ijv@nve.no]
Sent: 02.06.2021 16:08:12
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Subject: 202108613-1 NVEs generelle innspill - Varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan 
for Kulturhavna, sentrum - Bodø kommune 
Deres ref.: saksnummer 2020/6138

 

Vi viser til varsel om oppstart datert 30.04.2021.

Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-
vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 
(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 
(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.

NVEs generelle veiledning
På grunn av stor saksmengde har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart til 
reguleringsplaner. Kartbasert veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle våre 
fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Vårt 
innspill er derfor at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og bruker den i planarbeidet.

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . 

På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 
arealinformasjon på NVEs kartløsninger.

NVE sin oppfølging av planarbeidet
Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs veileder 
2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. I 
plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som 
sendes på høring til NVE.

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.

 
Hilsen,
 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf


Ingrid J. Verbaan
Seniorrådgiver
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelingen
Seksjon: Seksjon for flom, overvann og miljø

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kongens gt 52-54, Capitolgården, 8514 Narvik
Telefon: 22 95 95 95 (sentralbord), mobil: 47457426
E-post: ijv@nve.no 
Web: www.nve.no
 
 

mailto:ijv@nve.no
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From: Ola Sakshaug[ola.sakshaug@online.no]
Sent: 30.05.2021 13:39:51
To: Postmottak Bodø Kommune[postmottak@bodo.kommune.no]
Subject: Saksnummer 2020/6138 
Hei,
 
Det er virkelig inspirerende å lese om forprosjektet, private planinnspill i media, leserinnlegg og intervju i 
media om prosjekt Kulturhavna. Dette er klart noe som engasjerer og det skulle bare mangle i det som er 
og vil være Bodø sitt hjerte sammen med Stormen og Sandkaia.
 
Jeg er deleier og daglig leder i Opplev Nord AS som har næringsinteresse i planområdet. Vi har i april 
2021 renovert Bodø Havn KF sitt lokale «Dykkerbua» (tidligere Bodø Bydrift sitt) i Molostua. Vi åpnet 
offisielt 01.05.21 med gratis utlån av sykler og masse folk. Vi leier ut elsykler og vanlige sykler samt 
arrangerer daglige guidede turer. Sistnevnte er en byhistorisk tur, en krigshistorisk tur (i samarbeid med 
Bodø Bunker Museum) og turer til Keiservarden / Bodømarka. De historiske turene blir vårt bidrag til 
Kulturhovedstad 2024! I juni starter vi også salg av gave- og souvernirprodukter som skal være 
lokalprodusert i Salten av de små og herlige bedriftene vi har her. Så langt har vi Tuvsjyen, Arctic Salt, 
Arctic Cabins og Gundersons med på dette. Vår plassering føler vi er 100 % optimal i forhold til den 
tilrettelegging som er planlagt for sykler i Moloveien og for den promenaden som går langs kaikanten. 
Det eneste vi mangler er nok lagringsplass for sykler.
 

 Jeg ser i planforslaget at det er en reservasjon for om det er hensiktsmessig med en bro over 
havna som skissert. Det stiller jeg meg 100 % bak. Ikke bare fordi det vil lede gangtrafikken unna 
Molorota, og være ugunstig for oss. Men en vippeløsning mhp gjestehavna vil være både 
kostnadskrevende og begrensende for båttrafikk. En bro lenger inn (privat skisse fra gårdeiere) 
har heller ikke noen nytteverdi etter mitt syn. Vi har vel alle godt av at gåturen strekkes litt.

 
 Hvor mye av Moloveien som skal være bilfri vestover blir en avveining av om man vil ha 

gjennomgangstrafikk i Konrad Klausens vei eller ikke. Krysset derfra og inn i Hålogalandsgata er 
allerede uoversiktlig og bør kanskje ikke belastes med mere trafikk. Biltrafikk i Moloveien vil 
havne i Prinsens gt. om det blir bilfritt helt til Moloveien 8. Det er gunstigere.
 

 Så er det en vurdering mot øst om Moloveien fra Hålogalandsgata til innkjøring P-plass Radisson 
BLU skal være bilfri. Kanskje bør den være åpen for biler av hensyn til varelevering Radisson BLU 
og for å kunne sette av gjester fra buss og taxi til Thon Nordlys. Gang- og sykkeltrafikk i dag 
dreier uansett i hovedsak inn over Sandkaia og opp forbi biblioteket.
 

 Konseptet bilfri del av Moloveien er flott i planforslaget. Mange leserinnlegg i media fremhever 
ugunstig klima og lite folk i området. Det stemmer ikke. Her er ettermiddags- og kveldssol av 
ypperste klasse. Det går folk her til og fra flyplassen og det er turgåing her hele året nesten 
uansett vær. Med bilfritt område (unntatt varelevering) vil det kunne vokse frem attraktiv 
næringsvirksomhet i Moloveien 10 og 12 – etterhvert kanskje på tomta med P – plass mellom nr. 
12 og Thon Nordlys. Attraktive tilbud vil i seg selv øke aktiviteten her. P – huset i kvartal 99 er 
definitivt nært nok til å dekke behov for parkering. Jeg tror ikke folk flest er klar over at du går ut 
av P – husets nedre plan og trapp rett ned i Moloveien.
 

 Bodø Havn KF sin brygge i Molorota berører en gruppe båteiere med høy alder som bor i nærhet 
til brygga. For de er det å bli tilbudt annen plass i Rønvik Marina et tilbakesteg. Plass på Brygge 1 



ved moloen ville vel være mere akseptabelt, men der er det jo også fullt fra før. Kan det være en 
mulighet at brygga innerst i Molorota kan deles mellom båtplasser til private og plass til næring 
og kultur? Hvis det da kunne finnes nye båtplasser ved molobryggene / næringsbryggene for de 
som må flytte ville ting løse seg for alle parter.
 

 Molorota med trekai og båtutsett trenger en oppgradering. Selv om båtutsettet er kinkig plassert 
for bil og båthenger er det en verdi i det. Ikke bare som båtutsett men også det ene stedet 
gjerne familier og unger kommer helt ned til vannet pr. i dag. Partiet mot trekaia og selve trekaia 
kan bli et flott amfi mot sjøen med relativt enkle midler. Her kan man med fordel tenke bruk av 
tre som byggemateriale i større grad enn resten av området mot byen for å få en tilknytning til 
trekaia på motsatt side utover mot moloen. Innerste del av brygga i Molorota, på siden mot 
moloen, kunne da ha et bryggelement som fungerer som scene mot Molorota og mot første del 
av trekai på tur ut mot moloen. Uten at det blokkerer for småbåter ut- og inn til båtutsettet.
 

 De første lave treskurene ute på moloen er nokså slitne og burde oppgraderes i et sånt prosjekt. 
Skissert bygging av tilsvarende bygg i forlengelsen av disse (mot Molostua) fremstår som en 
ypperlig ide for næringsvirksomhet. Maritim aktivitet ville passe fint inn. Men et areal med 
benker som i dag er viktig. Og her må det ikke bygges høyt og ta utsikten fra Moloveien på 
bakkeplan.
 

 De større sjøbodene lenger ut med sin næring er en del av havnas og byens kultur og det bør 
være tilrettelagt for disse. Er det plass til å forlenge noen av disse bryggene?
 

 De siste lave skurene er en liten skamplett for molopromenaden og kan saneres for nye (men 
gjerne nogenlunde tilsvarende) sjøboder.
 

 Biltrafikk ut til moloen kan være begrenset til varelevering næringsdrivende, noen handicap P – 
plasser og renovasjonsbil. Det må også være fremkommelig for ambulanse, brann og drivstoffbil 
til tankanlegg. I dag er det vel mye trafikk av båteiere som kjører bagasje og proviant ut til 
trekaia. Utlån av trillevogner for dette i Molorota ville være et godt tilbud om det var et egnet 
lokale for det.
 

 Planene for Kulturhavna i form av Molostua, P – plassen bak tilhørende Molostua, P – plassen 
bak tilhørende kommunen og arealet mot Bodø Båtforening påvirkes betydelig av prosjekt 
«Molobyen» fra Breivika Utvikling AS.

Vurderinger av om Molostua skal rives etter 2024 pågår vel ennå, men i alle arkitektskisser fra 
Breivika Utvikling AS er den tatt bort og det forslag om makebytter som foreligger antyder også 
rivning. Om det er rett valg avhenger av at gjestehavna får nytt servicebygg fortrinnsvis på 
strekningen Molostua – Sandkaia. Som næringsdrivende i Molostua, nå sammen med Explore 
Salten og etter hvert NSSR Redningsselskapet ønsker i alle fall vi å bli i bygget så lenge det står. 
Og har vi for vår del har selvfølgelig en interesse av lokaler enten i et nytt tilsvarende bygg i 
Molorota eller i Moloveien 10 – 12.

Molostua er et bygg med uutnyttet potensiale i dag. Deler av bygget brukes som lagerplass 
(garasje, garderobe og kontor på bakkeplan), noe som er veldig dårlig utnyttelse av den flotte 
beliggenheten. Her kan det skje mye bra i forbindelse med Kulturhavna! Selskapslokalene i 2. 
etg. er kanskje de som er vanskeligst å utnytte næringsmessig. Men med tanke på 2024 vil disse 



være utmerket til å presentere kystkultur i Salten.

Det har vært skissert bruk av garasjen til f. eks. å vise tradisjonell trebåtbygging, også en flott ide. 
Garasjen er stor (jeg gjetter omtrent 160 kvm). Vi ønsker å leie hele eller deler av garasjen om 
nåværende leietager skulle enten dele den med oss eller si opp sin leiekontrakt. Men vi ville på 
nåværende tidspunkt kunne klare oss plassmessig med kontoret på bakkeplan på hjørnet mot 
bakken opp til Prinsens gt.

Vi ønsker gjerne å holdes orientert om Bodø kommune sine planer i Molostua til 2024 (og 
senere).

 
 
Med vennlig hilsen,
 
Ola Sakshaug
Opplev Nord – Experience North
+ 47 901 92 636
www.opplevnord.no
 

 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http://www.opplevnord.no&umid=1b91ed9f-274e-4db1-a083-c017775e2ee5&auth=e241d689f9335beaabd72b21409a3693cbb11ca3-48b2173995aa564f668fbdbdc47d3fc1e5b814d9


Innspill, detaljregulering for kulturhavna 
 
 

 
 
Dette bildet er kultur, båt- og havne kultur. Disse båtene er kystkultur som sees og vurderes, 
og ikke minst nytes av mange daglig som går langs kaia . Dette er små båter, mange med 
fargerike kalesjer som lyser opp. Disse båtene brukes til mangt, de bringer eierne sine ut til 
gode fiskeplasser, på godværsdager drar de kanskje utover til Hjertøyene, og mange andre 
flotte steder for bading og rekreasjon. Å fjerne disse for å innføre en brygge med sauna og 
flytende scene er totalt misforstått med tanke på hva som hører hjemme i ei havn.  
Båtene i molorota bidrar til glede for alle båt- og havinteresserte som går forbi, dette er 
båter for vanlige folk og kan gi inspirasjon til videre drømmer. Det kan være mulig å skaffe 
seg en slik liten båt for å komme seg ut i skjærgården. 
Disse båtene er godt synlig for alle som går langs havna og kan studeres mye bedre enn de 
som ligger på pirer rett ut fra moloen. En scene og en badstu har ingen visuell verdi. Skal 
uformelle tremøbler være det som fører tankene til båter, mens de levende båtene 
fjernes?? 
 
Dette er også en viktig del av livet til 60 båteiere med familier og der gjennomsnittsalderen 
for eierne er høy. Å fortrenge disse for badstufesting for 20 + årgangen og noen få 
sceneopptredener kan ikke være riktig. Er det aldersdiskriminering?  
Det er skuffende at Bodø Havn ikke klart står frem som en bevarer av denne 
småbåtkulturen. 



 
Mye har blitt svært bra med ny kai og oppgraderinger allerede. Planene om en ny badstu 
utenfor bryggerikaia  må vel gjøre at planene om badstu i molorota kan skrinlegges. Hvis 
saunasuget sitter så fast, så lag heller en sauna  lengre ut på moloen med tilgang til utsiden 
av moloen og rent vann.  
 
«Kajakk- kortet» ble brukt av Ramsalt ved salg av leiligheter der. Det brukes  her også. Det 
høres flott ut med kajakk-padling, men egner seg ikke i en havn. Oppstart fra utsida av 
moloen er også meningsløst med tanke på at vi har et godt etablert kajakk- og padlemiljø i 
Kvalvika med fantastisk strand og tilgjengelighet til Hjertøyene. 
 
For å leie kajakk må personer nå til dags ha våtkort, hvem vil leie ut og hvem vil padle inne i 
havna eller på utsiden av moloen i båtbølger, sydvest vind eller østavind som driver deg over 
til steinfjæra på Lille – Hjartøya ? Jeg padler og har padlet i Bodø lengre enn de fleste og 
mener å god kunnskap om padling i Bodø. 
 
Bodøs identitet er uløselig knyttet til det maritime element og spesielt i havna ikke knyttet til 
badstukultur og scenekunst. Bevar disse gamle kultur båtplassene. 
 
 
Lars og Petra Næss 
 
Eiere av «Rødhetta» på bildet  



Bodø kommune
972418013
8001 BODØ

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO
21/2336 - 2 21/15005 2020/6138 07.05.2021 

Uttalelse vedrørende varsel om oppstart av 
reguleringsplan - detaljregulering for Kulturhavna, Bodø 
kommune.
Vi viser til deres brev av 30.04.2021.

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.

Varrudagáj/Med hilsen

Andreas Stångberg Sidsel Bakke
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:
Bodø kommune 972418013 8001 BODØ

Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune 8048 BODØ

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no

Ássjegiehtadalle/

saksbehandler

Sidsel Bakke

Tel: +47 78 47 41 79

mailto:samediggi@samediggi.no
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Jørn Øines Olsen / 75552849 21/86062-2 2020/6138 03.06.2021 

     

      

Innspill til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kulturhavn i Bodø 

sentrum 

Vi viser til brev datert 30.04.2021. 

  

Saken gjelder  

Planområdet omfatter Moloveien fra Molorota til Hålogalandsgata i sør og nordover hele 

havneområdet med moloen og kaiområdene. Bakgrunnen for planarbeidet er 

kommuneplanens arealdel sin målsetting om en mer offensiv planlegging av Moloveien. 

Planen skal også legge til rette for Europeisk kulturhovedstad 2024 og en oppgradering av 

fiskerikaia. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende. 

 

Statens vegvesens rolle i denne saken er som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 
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Statens vegvesens innspill til planforslaget 

I følge forprosjektet vil store deler av Moloveien bli en bilfri gate hvor gående og syklende 

prioriteres og det skal tilrettelegges for opphold, aktiviteter og uteservering. I den østlige 

delen av Moloveien skal det tilrettelegges for sykkeltrafikk med sykkelfelt i gata. 

 

Vi anbefaler at tiltakene i Moloveien planlegges og utformes i henhold til vegnormalen N100 

Veg- og gateutforming for å oppnå god trafikksikkerhet og framkommelighet.  

 

Det er viktig å prioritere gående og syklende med trafikksikre løsninger og samtidig 

planlegge løsninger som er universelt utformet. Vi henviser her til håndbok V129 Universell 

utforming av veger og gater, som gir gode råd og løsninger slik at flest mulig av myke 

trafikanter kan benytte de bilfrie områdene. 

 

Transportforvaltning nord 1 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Øines Olsen 

senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



210603 småbåthavna 

 

Planlegging av Småbåthavna 

 

 

Småbåthavna er ofte i forgrunnen når byens kvaliteter frambys (Fra reklame i Bodø NUs magasin) 
Bodø kommune er i gang med detaljplanlegging av Småbåthavna, eller «Kulturhavna» som 
den heter i annonsering av planoppgaven. Det er laget et forprosjekt med skisser til framtidig 
arealbruk i området. Nå inviteres det til å komme med innspill til saken. Jeg drister meg til å 
komme med noen synspunkter – og ønskemål. 

Men først: Småbåthavna er blant Bodøs mest kjente og likte bykvaliteter. Dette er et felleseie, 
nærmest som hellig grunn å regne. Småbåthavna har vært brukt som et ikon og symbol for 
Bodøbyen i mange tiår og i ulike sammenhenger. Den er del av vår identitet. Da må det 
forventes et engasjement og meninger.  

Her er mine 8 konkrete innspill til planarbeidet, med noen «overskrifter»: 

1) Planoppgaven dreier seg om Småbåthavna. Det er et godt innarbeidet begrep for et 
veldefinert område. Folk flest har gode assosiasjoner til Småbåthavna. Den krydrer byens 
innhold og myker opp et stramt bybilde. Mitt ønske er å verne om og stelle dette ikonet.  
Så vennligst legg bort nyordet «Kulturhavna». Dette gir ingen merverdi, snarere tvert 
imot. La i det minste navnekomiteen se på saken. 

2) «Bodø 67 grader 16 minutter nord», som en påminnelse om at Småbåthavna ligger nord 
for polarsirkelen, på en værutsatt kyst. Statistikken forteller om lav sol, få soltimer, maks 
gjennomsnittstemparatur på 7,9 grader, minimum 2,8 grader. Varmeste måned er juli med 
en gjennomsnittstemperatur på 13,0 grader. Det er moderat med nedbør, men den følges 
av en ubehagelig sørvest på langs av hovedgatene. Ja til solplasser langs moloen, men nei 
til badestrand som ganske sikkert vaskes bort med den første høststormen. Men la oss 
både ta vare på mulighetene på de få fine dagene, samtidig som bymiljøet innrettes for 
ruskeværet.  



3) «Bodø 52 000, ikke 520 000» bør minne oss om at vi kan dyrke egen kultur og identitet, 
ikke ape etter alle andres påfunn, ikke minst der det kommersielle markedsgrunnalget er ti 
ganger større en vårt. Vi har dessuten mye som ikke andre har. Rariteter for de få, som 
flytende badstuer, bør Oslo og Tromsø få være alene om.  

4) «Småbåthavna 365 dager» gir en utfordring. Bruken av dette byrommet skal fungere hver 
dag, året rundt. Til hverdag og fest. Vi må kunne ønske oss realistiske planskisser og 
illustrasjoner av både vinter- og sommersituasjonen. Isfri – og gjerne klimaskjermet - 
gange langs havna og Moloveien bør være høgt på prioriteringslista.  Overbygget fortau 
på skyggesida og / eller varmekabler er mer å ønske enn et nytt gatedekke. I alle fall om 
felleskassen er slunken. Da er det nærliggende å knytte overbygginger til parkeringshuset i 
kvartal 99 og videre i retning gågata til en sammenhengende klimaskjerm.  

5) «Maksimere plussene, kompensere minuser». Her savner jeg en kartlegging og analyse 
av kvalitetene i Småbåthavna. Kanskje man burde spørre Bodøværingene om hva de liker 
best med Småbåthavna? Og la folk prioritere innbyrdes noen konkrete tiltak, også med 
åpning for nytt innhold. På samme måte burde ulemper listes med grep for forbedringer. 
Jeg er så frimodig at jeg utforder AN til å følge dette opp med meningsmålinger / respons 
og som tema utover sommeren. Det tror jeg mange lesere ville satt pris på.  

6) Trivelige solvegger, spise- og drikkeplasser må det være i Småbåthavna. Og nok mange 
på de (få) fine sommerkveldene – og som også kan brukes når varmen er borte og 
nedbøren kommer. Da må det må skjerming til. Mange vil dessuten like en god utsikt over 
havna. Det betyr at slike serveringssteder kan løftes opp en etasje langs Moloveien. 
Dermed kan fortau overbygges og plass spares på bakkeplanet. Jeg kunne ønske noe mer 
grønt langs Moloveien. Det finnes både tretyper og planter som i størrelse og hardførhet 
kan passe.  

7) Tilgjengeligheten til og trygg ferdsel langs Småbåthavna er naturligvis viktig. Det blir en 
utfordring når Molobyen også skal gis en god adkomst. Forsøket med enveisregulering er 
interessant. Jeg synes for min del at strandpromenaden er funksjonell og godt utformet. 
Mer plass i solveggen kan man åpne for ved tidvis stenging av Moloveien på de (få) fine 
og varme sommerkveldene. Dette bør være enkelt å regulere teknisk, med YR som 
holdepunkt.  

8) Småbåthavna er full av kultur, tradisjoner og spennende aktiviteter. Det er et 
kjennemerke som trenger omsorg. Både næring, kulturbærere og frivilligheten må gis 
plass og betingelser for å vedlikeholde og forsterke Småbåthavnas kvaliteter. Demed kan 
også Bodø2024 utfolde seg på en ekte og unik kulturarena som ingen andre har! 

 

Steinar Skogstad



Ny moderne Kulturhavn i Bodø. Bort med gammelmodig kystkultur! 
52 av de beste båtplassene fjernes! 
 
 
«-småbåthavna skal flyttes til fordel for flytende scene, sauna og flytende hager. Forslagene 
snur opp ned på mye i Bodøs havn.» 
 
Dette sto å lese i AN 29.4.21! Forsinket aprilsnarr? Nei, dessverre, for nå har byplanleggerne 
funnet ut at Moloen skal gjøres mer innbydende for vandring ved at småbåthavna skal 
fjernes, og at det bygges trapp i fjæra ned til vannspeilet. På denne måten blir området mer 
tilgjengelig for byens befolkning. Inntil så lenge har vi et levende båtmiljø der båter av 
mange slag settes ut og tas opp, sprer tjærelukt og ellers er til stor interesse og begeistring 
til «byens befolkning». Nei, fy og atter fy, vekk med det! Vi skal nemlig få Kulturhavn, må 
vite, og denne skal stå å skinne når byen skal presentere seg for Europa i 2024 – det er ikke 
mer enn tida og veien. 
  
I planene understrekes riktig nok betydningen av å bevare kulturmiljøet som fortsatt holder 
til i området, og dette miljøet ønsker altså kommunen å understreke ved å bedrive hagebruk 
i havna i stedet for å legge til rette for det som vitterlig hører hjemme der: Nemlig båter, 
båtfolk og en og annen stamp med fisk som bringes på land. 
 
Det er forstemmende at byplanleggerne ønsker å ødelegge for en stor gruppe båteiere i 
stedet for å legge forholdene til rette for båtlivet slik som andre byer/tettsteder langs kysten 
ser verdien av å ta vare på. Det handler om vår trivsel, og vi forventer at Bodø Havn/Bodø 
kommune ser verdien i at båtfolket har det bra, at vi båtfolk kan fornemme at også vår 
kultur blir tatt vare på som en stor ressurs for byen. 
 
Båthavna i Bodø er seg selv nok: Havna trenger ikke påfyll av fremmedelementer for å bli 
mer severdig, og dessuten er det meningsløst å fjerne 52 av de beste båtplassene i havna til 
fordel for noe som bare kan brukes få dager i året. 
 
 
Svein Erik Berg 
Medlem i Kystlaget Salta 
og mangeårig bruker av småbåthavna i Bodø   






