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INNLEDNING

Forprosjekt for Kulturhavna i Bodø er utført på 
bestilling fra Bodø kommune og Bodø Havn. 
Følgende tre hovedårsaker ligger bak ønsket 
om forprosjekt for Kulturhavna:

• Målsetning i ny KPA om en mer offensiv plan-
legging og bruk av Moloveien.
• Bodø havn ønsker å kartlegge behovet til næ-
ringer som er tilknyttet Moloen, samt Bodø
gjestehavn.
• Bodø er kåret til europeisk kulturhovedstad i 
2024.

Arbeidet med forprosjektet for Kulturhavna 
i Bodø har tatt utgangspunkt i et helhetlig 
konsept der hovedinnsatsen er lagt på å gjøre 
havnas kvaliteter mest mulig tilgjengelig for 
allmenheten. Ulike delområder og kvaliter - 
enten det dreier seg om natur, kultur, historie, 
aktivitet eller næring har bidratt med enkeltlag 
til et sammensatt og mangfoldig forprosjekt for 
Kulturhavna. Arbeidet er forsøkt utført med ut-
syn, i billedlig og bokstavlig forstand, gjennom 
en prosess som har involvert medvirkning og 
antikvariske dypdykk, så vel som et overordnet 
fokus på naturen og de stedlige omgivelser.

Arbeidet er utført av White Arkitekter i samar-
beid med KOHT Arkitekter og Rambøll, støttet 
av en ressursgruppe bestående av Nord univer-
sitet og Bodø kunstforening.
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Analyser

Det har blitt avholdt to workshops, 2020.12.07 
og 2020.12.17, hvor analyser med utfordringer 
og muligheter ble presentert. 

Illustrasjonene viser eksisterende situasjon og 
utfordringer.
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Målestokk 1 : 400 (A3)
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Moloveien
Dagens situasjon Moloveien med trafikk og parkering.

Molostua er et lukket bygg med muligheter.
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Sandkaia trenger en oppgradering.

Fiskekaia har mangel på lagringsplass og 
uryddig parkering.
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Salta er et populært turmål, men plassen kan 
fremheves i større grad.

Det er mangel på direkte kontakt med vannet. Mangel på kontakt mellom Moloveien og 
Havnepromenaden.

Autovern gir et trafikalt uttrykk.
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Konsept
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Bodøs identitet er uløselig knyttet til det mariti-
me element, med fiskeri og omsetning av hav-
ets ressurser som en drivende økonomisk kraft 
gjennom hele byens historie. Havna represente-
rer på mange måter kjernen i denne identiteten. 
Her er det ikke bare fisk som er blitt fraktet inn 
og ut - havna har også fungert som en terskel 
for alt det som kom utenfra, et sted for import 
og eksport av kultur og idéer. I tillegg til å være 
et sted for fangst og foredling av råvarer har 
havna vært et sted for store begivenheter og 
teknologiske nyvinninger, for dyst og dank.

Forprosjektet tar dette viktige aspektet av 
oppgaven på alvor, og foreslår en rekke grep 
for å bygge opp under bevaringen av kulturmil-
jøet som fremdeles har sitt tilhold på molo-
en, i tillegg til ulike former for formidling og 
aktualisering av historien. Fornyet disponering 
av Fiskekaia, Molostua som prosjektrom for 
historieformidlende aktivitet, og rehabilitering 
av kaféen på Rundholmen er eksempler på vik-
tige tiltak utover en gjennomgående tematise-
ring av det maritime gjennom øvrige grep.

Historiske spor
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Bodø kulturhovedstad 2024

SVANHILD

Bodø har fått status som Europeisk kulturho-
vedstad i 2024. Som kulturhovedstad er målet 
at byen skal vise fram det moderne arktis, og 
utfordre det litt stereotypiske bildet som mange 
europeere kanskje har av regionen. Året skal 
vise hvordan bodøværinger lever med kultur - 
tett på naturen, gjennom årstidene, her oppe 
- helt i utkanten av kontinentet. Overskriften 
for kulturåret er ARCTICulation, og baserer seg 
på de tre tematiske hovedlinjene: The Art of 
Nature, Fish and Ships, og Transition. Kulturen 
skal med andre ord trekke inspirasjon fra- og 
formidle natur, historie og teknologi.

Som et innledende arbeid - helt uavhengig 
av både kurateringen og organiseringen av 
Bodø 2024 - er forprosjektets viktigste bidrag 
til kulturåret å analysere eksisterende miljø og 
peke på mulige angrepspunkt for utbedring og 
tilrettelegging. Forprosjektet skal ikke bestem-
me program eller innhold, men i stedet fasilitere 
på en måte som gir et rikt og hensiktsmessig 
grunnlag for arbeidet som kommer. Forpro-
sjektet har søkt løsninger som svarer til ønsket 
om tiltak på kort og lang sikt, for på den måten 
å kunne tilrettelegge best mulig for kulturåret, 
men samtidig peke på mer omfattende prosjek-
ter som vil virke forløsende utover 2024. Ideelt 
sett vil samtlige tiltak - også de enkle og umid-
delbare - kunne virke berikende for byen i lang 
tid fremover.

Som en del av historieformidlingen foreslås det 
å etablere uformelle tremøbler langs Molo-
veien. Møblene i tre med innslag av farger er 
tenkt å føre tankene til de gamle trebåtene. De 
kan også bære navn til båter. Lyd er et viktig 
historisk spor og gamle innspillinger kan høres 
fra høyttalere som er integrert i trestokkene. Det 
finnes antagelig en god del spennende opptak 
av ”tidsvitner” fra ulike epoker i havna. Sammen 
med ulike former for grafisk fremstilling av gam-
le fotografier kan dette gi et levende bilde av 
havnas rike historie.

Kulturhavna | Faserapport,  forprosjekt    12. mars 2021 12



Midlertidige eller permanente paviljonger og 
installasjoner kan utvikles og produseres i sam-
spill med barn- og unge. Referansen fra Ski torg 
viser et eksempel på hvordan en slik kan se ut, 
og hvordan den kan utvikle seg over tid.

Trepaviljong laget av gjenbrukt tre fra en bygg-
ning som er revet.

Et kunstverk i en gate i Trondheim av Anni-
ka Borg hvor ulike elementer og markering i 
belegget tilfører et lag av informasjon.

Historiske sitat kan skrives i betongen.

Barnepaviljong, Referanse Barnetråkk
Tiltak i regi av Statens vegvesen, DOGA og 
Gran kommune. Prosjektet inkluderer barn og 
unge i utviklingen og produksjon av paviljonger 
langs en utrygg skolevei. Barn kommer med 
idéer, arkitekt/kunstner bearbeider, og elever/
studenter bygger. Kan være midlertidig eller 
permanent.

De kulturelle innslagene i Kulturhavna kan være 
kunstverk som er integrert i utformingen og 
som gir nye ting å oppdage som besøkende. 
Det kan også være midlertidige tiltak som gir 
spennende og varierte opplevelser av kunst og 
kultur. Her oppfordrer forprosjektet til mest mu-
lig involvering - både av barn, unge og øvrige 
engasjerte, men også av kunstnere. Alt er med 
på å tillføre flere lag av formidling på plassen.
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Kulturløypen
Forprosjektet etablerer tanken om en Kulturløy-
pe. Denne går fra Sandkaia til ytterste punkta på 
Molon.

Utformingen legger opp til ulike plasser langs 
kulturløypen som kan inneholde både perma-
nente og midlertidige tiltak.

Det kan for eksempel være funksjoner for å fasi-
litere Kultuhovedstaden med informasjon i pa-
viljongen på Sandkaia, midlertidlige paviljonger 
i Moloveien, permanente kunstverk og objekter 
som formidler historien.
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Moloveien 
Moloveien skal være en bilfri gate der gåen-
de og syklende prioriteres. Likt havet blir et 
granittbelegg med spill i farger et levende gulv. 
Oppholdssoner markeres med områdene i 
betong som fører tankerne til det industrielle 
og kaikantene i betong. Det nye belegget veves 
sammen med havnepromenaden gjennom bruk 
av samme granitt og overflatebehandling i deler 
av smågatesteinsbelegget. 

Mønster 
For å markere oppholdssoner og som en 
historieformidler brukes piktogram og mønster 
malt på belegget. Maling kan også brukes som 
midlertidige tiltak for å aktivere plasser.

Moloen og brygger 
Dagens molo er bygget i betong og med tre-
brygger. Nye brygger og trapper utføres i tre 
med grove dimensjoner. Nye ramper og trap-
per ned til vannet utføres i betong for å stå imot 
vær og vind. 

Glitrende hav

Adkomst til vannet på utsiden av Moloen

Piktogram

Smågatestein granitt

Linjer

Trebrygger og amfi

Betong - kostet og slipt

Midlertidlig

Steinblokker og rampe

Materialer
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SVANHILD

Møblering

Plassmøblering 
Det plasseres forskjellige faste møbler langs 
Kulturhavna for ulike sosiale møter og aktivi-
teter. Møbler foreslås i tre med konstruksjon 
i lakkert stål i forskjellige farger i henhold til 
fargeprogram.

Uformelle sitteplasser 
Møbler i tre i store dimensjoner fører tankene til 
historiske båter. Det lages uformelle sitteplasser 
langs Moloveien og Moloen i malmfuru. 

Flyttbare møbler 
Flyttbare møbler gjør at plasser kan brukes på 
forskjellige måter og er med på å gi en livfullhet 
til området og mulighet for alle å finne sin egen 
plass. 

Langborg ved Salta (Nola)

Sittekubber

Stoler med navn i ryggen for identitet Stoler med ulike farger. Flyttbare, midlertidlige benker 

Parasoll i stål og liggebenker ved Salta (Nola)

Amfi langs Moloen

Benker og lenestol i forskjelige farger langs 
Moloveien. (Nola)

Benker i tre rammer in plantefelten
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Vegetasjon

Tre 
Det foreslås en variasjon av nye trær i Molo-
veien. Det er viktig at trærne tåler et hardført 
klima og er vind- og salttålige. Det foreslås en 
blanding av tre forskjellige typer, Furu for grønt 
hele året, rogn med høstfarger, og gråor med et 
grønt bladverk og kongler.

Regnbedder 
I Moloveien forslås det etablert regnbedd for å 
ta hand om overvannet i Moloveien. Det plantes 
med stedegne gress og stauder som klarer 
både tørre og våte forhold.

Furu - Pinus sylvestris

Overvann samles opp i regnbedder fra Molo-
veien.

Rogn - Sorbus aucuparia

Enblandning av gress og stauder.

Gråor - Alnus incana

Stedegne og tørkebestandige planter og stei-
ner for å gi et naturlig preg.
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Fargebruk

Bodø har alltid vært en fargerik by. Som ledd i 
gjenreisingen etter krigen ble det fastsatt en egen 
fargepalett for ny bebyggelse gjennom Brente steders 
regulering. De ulike fargene var den gang ment å sikre 
byen en rik og vakker variasjon, og fungerte som 
et viktig virkemiddel på de minimalistiske og enkle 
fasadeutrykkene. Også før gjenreisingen var farger en 
viktig del av det kystnære bygningsmiljøet - med rød, 
hvit, oker og brun som de dominerende fargene.

De siste tiårene har den nasjonale - for ikke å si 
globale - tendensen vært en stadig mer fargeløs 
utforming av fasader. Dette gjelder både i offentlig 
og privat sammenheng, og like mye for leilighets- og 
kontorbygg som for boliger og naust. Som del av 
forprosjektet slås det et slag for den fargerike byen, og 
det oppfordres til bevissthet rundt bruk av farger i alt 
fra ny og gammel bebyggelse, såvel som infrastruktur 
og publikumsrettede tiltak.

Det er sterke og rike tradisjoner knyttet til farge-
bruk i forbindelse med maritim virksomhet. Alt fra 
containere til seil, naust, garn, fendere og fortøyning-
spunkt har sin tradisjonelle palett. Historien har til 
alle tider vært preget av sjøfart som en primærkilde 
for utveksling av kultur og idéer, så selv om tradisjon-
er kan ha lokalt utspring er hovedlinjene ofte delt over 
et større område. Bruken av signalfarger er et eksem-
pel på dette som kan være interessant å videreføre i 
utformingen av Kulturhavna.

Som en pedagogisk gest er mange av tiltakene i for-
prosjektet fremstilt i rød drakt. Dette er hovedsaklig 
for å gi en tydelighet overfor leseren slik at nye tiltak 
skal være enkle å identifisere. Andre farger kan også 
være interessante. En variasjon er ønskelig, men bruk 
av én gjennomgående primærfarge kan skape iden-
titet og helhet.

Kulturhavna | Faserapport,  forprosjekt    12. mars 2021 18



Moloveien
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Moloveien skal bli en bilfri gate hvor de gående 
og syklende prioriteres og det tilrettelegges for 
opphold, aktiviteter og uteserveringer.

Det lages et sammenhengende gulv fra Havne-
promenaden inn mot fasadene langs Moloveien 
uten nivåforskjeller hvilket er med på å lage en 
plass, mer enn en gate. 

Oppholdssoner
Moloveien skal være en plass å besøke både for 
å ta del i det som skjer i byggene av restau-
ranter og næring men også være et offentlig 
rom for alle. For å tillrettelegge for opphold og 
aktiviteter etableres tre større oppholdssoner 
langs Moloveien. En i vest, i øst og en i midten i 
forbindelse med tanke om en fremtidig kobling 
mellom Moloveien 12 og 14. Plassene får et av-
vikende belegg i plasstøpt betong og møbleres 
med benker og sittemøbler. 

Lek
Det er vikig å tilrettelegge for lek og aktivitet for 
barn og unge. Langs Moloveien foreslås innslag 
av lekeelementer som integreres i utformingen.

Paviljonger og uteserveringer
Det er i fremtiden tenkt at Moloveien skal 
utvikles med aktive fasader og mer uteserve-
ring. Utformingen må derfor tilrettelegge for 
effektive uteservering samtidig som Moloveien 
skal være en plass for alle - også de som ikke 
besøker et serveringssted. I forbindelse med 
oppholdssonene foreslås det plassert transpa-
rente paviljonger. De kan brukes til uteservering 
eller til ulike evenementer og utstillinger. Det 
kan også plasseres midlertidige paviljonger. 

En alternativ plassering av uteservering vil være 
i direkte forlengelse av fasadene. For å ikke 
begrense kontakten med fasadene foreslås det 
etablert en variasjon av større uteserveringer 
som kan bygges inn sammen med mindre ute-
serveringer under markiser.
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Paviljonger med fasade som kan åpnes opp 
sommertid.

Transparente paviljonger i glass. Et rom som bindes sammen av belleget men 
hvor ulike soner defineres av plantefelt.

Lek og møteplass definieres med et belegg i 
betong.

Lekfulle skulpturer. Trampoline i belegget er en morsom aktivitet. Kaleidioskop/kikert.Lek og opplevelser knyttet til vann i Moloveien.
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Varelevering - sporinger lastebil

Moloveien skal i fremtiden være prioritert for 
de gående og syklende, og parkering skal fjer-
nes. Det skal tilrettelegges for varelevering og 
adkomst til eiendommene langs Moloveien og 
busser til hotellet.

Moloveien foreslås skiltet som gågate med kjø-
ring til eiendommene og varetransport tillatt.

Det er satt av et minste mål på 3,5 meter for tra-
fikk i Moloveien. En ensrettet vei fra vest til øst 
minsker trafikken, men utformingen tillater også 
toveiskjøring da det langs Moloveien etableres 
flere møtesoner.

Det etableres en busslomme utenfor hotellet.
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Moloveien fra Hålogalandsgate til den bilfrie 
delen av Moloveien tilrettelegges for sykkeltra-
fikk med oppmerket rødt sykkelfelt. 

Kantsteinsparkering fjernes, men det tilretteleg-
ges for varelevering og korttidsparkering mot 
Radisson hotellet. For å minske den opplevde 
bredden av Moloveien foreslås det etablert trær 
langs Moloveien 20.

Samme prinsipp med oppmerket sykkelfelt 
opparbeides i den vestlige delen av Moloveien 
mot Prinsens gate.

For å lage en mer trafikksikker situasjon i 
krysningen mellom Moloveien, Dronningens 
gate og Hålogalandsgate foreslås det at det 
etableres et opphøyd felt tilsvarende krysnin-
gen mellom Storgata og Hålogalandsgate. Det 
etableres også en trafikkøy på begge sider av 
fotgjengerovergangen i Hålogalandsgate.
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Sandkaia

Moloveien med biltrafikk

Ekisterende belegg videreføres på begge sider 
av Moloveien. Varelevering og parkering utfor-
mes med et belegg i smågatestein.

Sykelvei markeres i rød asfalt.
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SNITT A-A 1:75
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Sandkaia
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Torgpaviljong, Referanser

Det er tidligere utført en mulighetsstudie for 
etablering av restaurant på Sandkaia. Initia-
tivet løftes igjen opp gjennom forprosjektet. 
Opprinnelig prosjekt danner et godt grunnlag 
for videreføring, men bør revurderes når det 
kommer til plassering og funksjon. Paviljongen 
bør ta hensyn til bevegelsesakser og siktlinjer, 
og i stor grad bygge opp under en fleksibel og 
inviterende torgplass. Plassering av paviljongen 
mot det sørøstre hjørnet vurderes mest gunstig 
for oppnå dette.

Paviljongen får en sentral plassering med na-
turlig ankomst både fra Moloveien, Storgata og 
Dronningens gate. Det er derfor viktig at pavil-
jongen har god transparens og henvendelse 
i alle retninger, slik at den ikke fremstår med 
ensidig lukkede fasader.

Utover dette bør program vurderes utvidet til 
også å inneholde turistinformasjon, tjenester for 
gjestehavn, og utleie av rekreasjonsutstyr.
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Torgpaviljong, Referanser

Paviljogen må oppleves attraktiv fra alle kanter, 
og bør utformes så inkluderende og full av fun-
skjoner som mulig. Denne referansen fra Stock-
holm inkluderer turistkontor, kiosk, amfi og ulike 
former for visning av nyttig informasjon.
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Torgpaviljong, Referanser

Formmessig kan man hente inspirasjon fra havet 
og det maritime, fra natur og bølger....eller 
man kan gjøre det mer enkelt, rent og rasjonelt. 
Samtlige referanser er programmert med tilsva-
rende funksjoner.
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Molorota
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Utkikkspunkt

Rampe

Rampe

Molostua

Amfi

Amfi

Paviljong/
utleie

Scene

Sauna

Prosjektgulv

Molorota er lenken mellom Moloveien og mo-
loen. Her lages en arena for kultur- og naturak-
tiviteter.

1:1000  N
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Molostua foreslås åpnet opp mot havnebas-
senget. Gulvet foran Molostua er tenkt som 
et fleksibelt og kreativt uterom. Aktivitetene i 
Molostua skal kunne vokse ut på plassen foran 
bygget.

Møbleringen på plassen foreslås flyttbare for å 
sikre god fleksibilitet, og kan for eksempel også 
brukes til skating.

For å tilgjengeliggjøre havnebassenget lages 
et trappeamfi for å komme ned til vannet og fly-
tebryggen ut i havnebassenget. Bryggen lages 
med ramper for å gi en universell adkomst ned 
til vannet.
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Terrassert tredekke Midlertidlige plantekasser Flyttbare sitteplasser Maling på asfalt
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Utenfor Moloen er det veldig grunt vann og 
gode bademuligheter. I dag er ikke denne si-
den av Moloen tilgjengelig. Plassen er værut-
satt, men dette kan også være en kvalitet. Derfor 
forslås det laget et utkikkspunkt og en rampe 
ned til vannet på utsiden av moloen. For å klare 
naturpåkjenninger støpes den i betong. 

Dette blir en fin plass for å komme ned til van-
net for bading eller bruk av kajakk.

Rampe/bading

Utkikkspunkt

Molostua

1:250  N

Bade- og utkikkspunkt
Molostua foreslås åpnet opp mot hav-
nebassenget. Gulvet foran Molostua er 
tenkt som et fleksibelt og kreativt ute-
rom. Aktivitetene i Molostua skal kunne 
vokse ut på plassen foran bygget.

Møbleringen på plassen foreslås flyttba-
re for å sikre god fleksibilitet, og kan for 
eksempel også brukes til skate.

Det lages en treamfi for å komme ned 
til vannet og flytebryggen ut i havne-
bassengen. Bryggen lages med ramper 
for å gi en universell adkomst ned til 
vannet. 

Utkikkspunkt i betong (Ark: Pir II)
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Kulturhavna | Midtveismøte,  Bodø    11. jan 2021 33København

Dagens småbåthavn er tenkt flyttet. Dette gir 
mulighet for å etablere havnebassenget som et 
offentlig rom. Den flytende bryggen kan adde-
res med flere ulike funksjoner. Flytende scene, 
sauna, flytende hager og utleie av robåter er 
noen eksempel.

Langs bryggen på moloen bygges et langt amfi 
som gir mulighet for å se på hva som skjer i hav-
nebassenget eller se over muren mot havet.

1:500  N

Havnebassenget

Amfi i massiv malmfuru (High line park) Flyttbar flytende scene på operataket i Oslo Copenhagen Islands - flytende øyer
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En sandstrand i havnen kan bli en stor kvalitet 
i Bodø sentrum. For å kunne etablere en bys-
trand i kroken inn mot fiskekaia må det etable-
res en ny molo. Oppe på moloen kan det også 
etableres en promenade ut i vannet til enden av 
moloen. 

1:1000  N

Bystrand

Utkikkspunkt

Ny molo

Bystrand Fiskekaia

Gjestehavn

Rampe

Molostua

Amfi

Amfi

Paviljong/
utleie

Scene

Sauna

Prosjektgulv
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Rampe og murer i betong

Sandstrand
1:500  N

I det grunne vannet kan det etableres en fremti-
dig bystrand ved moloen. Muren åpnes opp og 
det gis mulighet for å ta seg ned til vannet via 
en betongrampe som utformes med murer og 
sittebenker i betong.

En rampe med adkomst ned til vannet kan 
etableres uavhengig av om det etableres en 
bystrand.

Bystrand

Fiskekaia
R

am
pe
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Badekultur, bad og sauna

Sjøbad og badstu er en økende trend både 
lokalt og nasjonalt. Trenden løper parallelt med 
at stadig flere kystbyer tar grep for å gjenetable-
re kontakten med vannet. Som tiltak i havne-
bassenget i Bodø vil tiltak som dette ikke bare 
tilgjengeliggjøre vannet og gi folk verdifulle na-
turopplevelser, badstu- og badekultur vil også 
skape aktivitet og et engasjement rundt havna 
som er positivt for byutviklingen, nettopp for å 
øke samspillet mellom by og vann i Bodø.

Som uthevet referanse peker forprosjektet 
på Oslo badstuforening, og sjøbadkulturen 
som er etablert i hovedstaden de siste årene. 
Badstuforeningen har ulike flytende badstuer 
som kan legges til kai, eller flyttes rundt. På den 
måten vil man kunne teste ut ulike plasseringer i 
og utenfor havnebassenget, og eventuelt prakti-
sere en rullering. For å sikre bademuligheter tett 
på publikum - tross dårlig vannkvalitet innerst i 
havna vil et flytende bad kunne utformes med 
lukket basseng.

Initiativt som dette vil både kunne etableres i 
kommunal eller ideell/privat regi.

I det indre havnebassenget er vannkvaliteten 
for lav for å brukes til bading og det er også en 
mulig konflikt med båtene i havnen.  Referan-
sebilden nede til høyre viser en løsning som 
skjermer de badende, samtidig som den vil 
kunne utføres med et lukket basseng dersom 
ingenting gjøres for å utbedre vannkvaliteten.
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Molostua
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PROSJEKTROM

I påvente av ny reguleringsplan for Molobyen 
foreligger det ikke noe politisk vedtak knyttet til 
fremtidig utforming og disponering av Moloro-
ta. På kort sikt står imidlertid Molostua klar som 
en sentralt plassert, og uutnyttet ressurs som 
kan få en sentral rolle å spille i avviklingen Kul-
turåret 2024.

Forprosjektet foreslår en enkleste form for 
transformasjon for å gjøre bygget i stand til å 
fasilitere kulturelle aktiviteter og arrangement. 
Grepet består i å åpne opp verkstedet mot hav-
na - enten ved bruk av glassvegg eller bare en 
ekstra kjøreport - i tillegg til grafisk bearbeiding 
av gavlvegg og aktivitetsplass. I tillegg må en 
enkel opprusting av selve verkstedet påregnes. 
Med enkle grep kan Molostua bli et prosjektrom 
med stor synlighet, som kan huse alt fra kunst-
utstillinger og atelier til barnearrangement, 
kommunale medvirknings-workshoper. Her kan 
for eksempel Nordlandsbåten bygges til offent-
lighetens fornøyelse.

Prosjektrom, Bodø 2024
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Plantegning

Innenfor fasaden som åpnes opp er det i dag 
et stort åpent fleksibelt rom som er 13x15 me-
ter stort. 
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TreStykker, Referanse
Trestykker er en årlig arkitektur-workshop som 
arrangeres av og med arkitekt- og landskapsar-
kitekt-studenter fra hele landet. I 2014 organi-
serte Trestykker opparbeidingen av en “bypark” 
i kystbyen Brekstad. Sentralt i prosjektet stod 
transformasjonen av et gammelt naust på tom-
ten, som ble åpnet opp og fylt med spennende 
aktiviteter for barn og unge.

Prosjektet i seg selv er ikke en direkte referanse 
for tiltakene som foreslås for Molostua, men 
viser likevel hvordan man med enkle grep kan 
åpne og revitalisere et bygg som har stått lukket 
og utilgjengelig i generasjoner.

TreStykker anbefales forøvrig som et verktøy for 
berikelse av Kulturhavna (trestykker.no).
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Fiskekaien
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Fiskevirksomheten er selve sjelen i havna. Skal 
man lykkes i å formidle havnas historie og 
det maritime som kulturbærer er det derfor 
overordentlig viktig å sørge for å opprettholde 
grunnlaget for næring på kaia. En aktiv havn er 
en attraktiv havn - på alle måter.

Samtidig er Moloen blitt en av byens mest 
attraktive steder for rekreasjon og naturopple-
velser, og fiskeaktiviteten utgjør en viktig del av 
denne rekreasjonverdien. Man må derfor finne 
en balanse mellom tilrettelegging for nærings-
aktivitet på den ene siden, og tilgjengeligjøring 
for publikum på den andre.

Den eksisterende bygningsmassen er relativt 
ny og har ingen særskilt antikvarisk verdi. Det 
er også et stort behov for mer oppbevaring 
for yrkesutøverne ved fiskekaien. Forprosjek-
tet foreslår derfor en etappevis utvikling, der 
dagens naust og buhus erstattes gradvis. Nye 
bygg vil gi en langt mer funksjonell infrastruk-
tur til fisket, men må samtidig utformes med 
varsomhet - både i høyde, bredde og lengde. 
Dette for å ikke virke ødeleggende for siktlinjer 
og bryte med den tradisjonelle karakteren til 
bebyggelsestypen.

For å maksimere lagringskapasiteten og slippe 
flest mulig fiskere til skal det ikke tilretteleg-
ges for parkering i området, men en av de 
mindre bodene i sør flyttes for å gi mulighet 
for en større og mer oversiktlig snuplass og 
vareleveringssone ved innkjørselen til fiskekaia. 
Det legges ikke opp til allmenn ferdsel i forkant 
av ny bebyggelse, men manøvreringsarealet 
må imidlertid kunne sambrukes til aktivitet og 
opphold. Ved å skape en offentlig plass her vil 
publikum kunne komme tett på aktiviteten uten 
å stå i veien for fiskerne.

Det er særdeles viktig at nye bygg blir gitt este-
tisk omtanke og en materialmessig kvalitet som 
sørger for at tiltaket ikke reduserer opplevelses-
verdien av Moloen, men heller tilfører verdi for 
både for fiskere og besøkende.

Illustrasjonen viser fiskekaien fullt utbygget.
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I den første fasen rives den lange, smale boden 
i nord og erstattes med et nytt og større bygg 
med boder. Bryggen utvides noe for å få plass 
for det større bygget og videreføre bryggekan-
ten fra sør.

1:750  NDe nye bodene inspireres av de gamle, men får 
et moderne uttrykk.
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I den andre fasen rives to av de eksisterende 
bodene og erstattes med ytterliggere et byg-
ningsvolum likt fase 1.

Bygget som i dag brukes av BoFisk står fortsatt 
igjen.
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1:750  N
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Rundholmen
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Rundholmen blir målpunktet for vandringen ut 
på moloen, der møtet med naturen skjer. Eksis-
terende sitteplass ved flagget får en ny utfor-
ming for å merke ut plassen.

I den ytre delen av moloen bygges det
en lang benk i tre.

Salta Kystlag er et populært besøksmål. Kafé-
bygget er lite, men gir plassen karakter. Huset 
er det eneste i området som har historie knyttet 
til seg, og er derfor verdifult å bevare. Bygget 
foreslås oppgradert innvendig, men videreført i 
sin funksjon som kafé. Utenfor tilrettelegges det 
for en mer permanent uteservering som frem-
hever plassen.

Utkikkspunkt

Badetrapp

Langbenken

Nytt rekkverk

Solstoler og parasoller.

Maling på dekket gir plassen en identi-
tet og bidrar til historieformidling. 1:750  N
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Langs moloen i nord lages det en benk i tre 
som utformes på forskjellige måter for å gi 
beskyttelse fra vind og regn. Den lange benken 
blir en attraksjon i seg selv og en anledning til 
å ta turen ut for å sette seg og se på båtene og 
naturen.
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Langbenken
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Bro

Kulturhavna | Faserapport,  forprosjekt    12. mars 2021 57



I parallelloppdraget for Molobyen ble det illus-
trert en alternativ plassering av bro i havnen. 

En ny gangbru fra Sandkaia i forlengelsen av 
Storgata til moloen skaper en fin «rundløype» 
sammen med Moloveien. Går man fra Sand-
kaia ut på broen er det naturlig å gå Moloveien 
tilbake.

En bro men denne plasseringen skaper en 
attraksjon som kan dra folk fra Storgata og akti-
vere Sandkaia.

Broen må kunne åpnes på grunn av gjestehav-
nen og adkomst til Sandkaia for rekebåtene. 
Eksempel på slik bro finner man eksempelvis på 
Skansen i Trondheim.

Ytterliggere en mulighet for kontakt med vannet 
er en ny gangbru over havnebassenget.

Illustrert plassering gir en snarvei fra Moloveien 
ut på moloen, men risikerer å trekke besøkende 
bort fra Molorota.

En bro med denne plasseringen begrenser 
også bruken av det indre havnebassenget om 
broen ikke kan åpnes.
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Belysning
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Belysningen idag
I dag er belysningen langs havnen basert på 
konvensjonell trafikbelysning. I Moloveien er 
det brukt lykten København på en høy stolpe 
for å belyse veibanen. Det er i tillegg brukt 
en lavere stolpe på deler av Moloveien langs 
fasaden. Denne belysningen er lite tilpasset den 
menneskelige skalaen og må erstattes i den nye 
utformingen. Langs Moloen er belysningen satt 
på stolper hvilket er forstyrende i forhold til ut-
synet, og det er dessuten en blendende belys-
ning. Sandkaia har en oppdatert belysning med 
lyskaster på stolper som kan stå igen på plassen 
og riktes om i forhold til den nye utformingen. 
Mangler ved dagens belysning er mest av alt at 
belysningen ikke er tilpasset for å skape sosiale 
møteplasser og at den savner en samordning 
hvilket gjør at områdets identitet delvis forsvin-
ner når det er mørkt.

Plassens identitet og historie
Lyset er et av de viktigste virkemidlene for å syn-
liggjøre plassens identitet og historie. Lyset kan 
både løfte fram og gi liv til objekter som finnes 
i området i dag så vel som nye deler. Lyskastere 
på trestolper kan gi lys og i tillegg skape projek-
sjoner ved hjelp av gobos. Lysets fargetempera-
tur og styrke kan variere gjennom året.

Veibelysning med lykta på stolpe.

Gobo lyskaster. Fremheving av midlertidlige paviljonger Effektbelysning i markbetong.

Lave stolper og fasadebelysning. Stolper langs moloen.
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Det romskapende lyset
For at området skal oppleves trivelig og trygt er 
det viktig at plassens vertikale flater er belys-
te. For trygghetens skyld må det være mulig å 
orientere seg, bedømme avstand og at det ikke 
finnes hjørner som ikke er belyste. På de eksis-
terende byggene kan fasaden belyses, selv om 
de kommer fra ulike tidsepoker. I dag er noen 
av bygningene delvis belyst på fasadene, men 
dette kan samordnes. For å øke lysnivået langs 
Moloveien og minimere antallet belysningsstol-
per er det viktig at det romskapende lyset ikke 
bare gir lys til selve fasadene, men også bidrar 
til at plassen nærmest fasadene belyses. Lyset 
inne i en transparent bygning er også en del av 
fasadebelysningen og må planlegges for å ikke 
dominere over det planlagte spekteret mellom 
lys og mørke.

Det sosiale lyset
Lyset kan invitere til møter mellom mennes-
ker når det er mørkt og muliggjøre at de nye 
møteplassene oppleves innbydende og trygge. 
Gjennom å la lyset framheve det taktile skapes 
en intim og behagelig skala. Belyst grønn be-
plantning gir liv til plassen og beplantning kan 
også være fint når det er snø. Lyset kan skifte 
til en kaldere fargetemperatur i vinterhalvåret. 
Belysning av trær og planter kan enten komme 
fra spotlight innfelt i bakken eller fra lyskastere 
på de høye trestolpene. Belysningen kan også 
plasseres under benker, i trapper og håndlø-
pere slik at lyset får en tydelig orienterende 
funksjon i byrommet. 
For at mennesker skal trives på plassen skal 
lyset øke tilgjengeligheten til plassen gjennom 
å forbedre orienteringen og tydelig vise hvor 
man skal gå og sykle og gjennom å løfte fram 
fasader og andre kjennetegn.  

Lys i ulike skalaer
For å kunne lyssette plasser, objekter og 
beplantning langs Molovein og Havnepro-
menaden plasserer vi lyskastere på trestolper 
som er 8-9 meter høye og som sender lyset i 
ulike spredningsvinkler for å både gi en myk 
grunnbelysning og en konsentrert stråle på det 
man vil fremheve. Oppholds soner får en lav 
skala effektbelysning. Resten av belysningen er 
integrert i takutstikk, fasader, benker og andre 
objekter på plassen. 

For å gi maksimal visuell kontakt mellom molo-
en og vannrommet foreslår vi et nytt rekkverk 
mot småbåthavnen med integrert belysning 
langs kaikanten. Den gir jevn belysning langs 
gangbanen og moloen. Dette lyset komplette-
res ved belysning av plasser, objekter.

Ledlys under benker og i skjermtak til langben-
ken.

Effektbelysning i trappetrinn. Småskala effektbelysning i Moloveien. Paviljonger lyser opp i mørkret.

Trestolper med lyskaster
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Rekkverk langs moloen
Rekkverket langs moloen har i dag forskjellige 
uttrykk langs hele forløpet og er utformet for en 
trafikksituasjon. Dette erstattes og får et helhet-
lig uttrykk med integrert belysning som gjør at 
mengden stolper langs moloen kan reduseres.

Rekkverk inspirert av fisknett.
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1:2000  N

L1. Pullerter langs flytebrygger
L2. Stolpe ca 8m høy med lyskastere
L3. Stolpe ca 6m høy med lyskastere
L4. Befintlige stolper med lyskastere
L5. Fasademontert armatur for belysning av bakken. 
L6. Projeksjon på bakken (gobos). Montert på stolpe. 
Projeksjonen skal kobles til tema/kunsten dvs å fortelle 
historier om plassen.
L7. LED-lister innfelt i rekkverk, tredekke og benker. 
L8. Armatur København iht. retningslinjer for gatelys
L9. Effektbelysning
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Kulturhavna 1:500 (A1)
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Kostnadsoverslag
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Kostnadsoverslag Bodø Kulturhavna 2021‐03‐14

Beskrivelse Sum eks mva
Sandkaia
Riving: 230 000
Asfaltdekke 113 600
Benker flyttes og återbrukes 30 000
Benker rives 30 000
Tre 10 000
Sykkelstativer 23 000
Riving litet bygg 20 000

Nytt:
Paviljong 12 500 000
  offentlig wc
  informasjonstavler
  glassvegger
Belegg granitt lik eksisterende 60x80 cm 4 970 000

17 700 000
Moloveien bilvei
Riving: 280 000
Kantstein (gjenbrukes) 14 400
Kantstein betong 6 000
Asfaltsdekke 164 000
Asfalt (fortau) 66 160
El 2 stolper 20 000

Nytt: 2 250 000
Asfaltsdekke (ink. sykkelfelt) 198 360
Fortau granitt smågatestein 417 600
Fortau betongplater likt eksiterende 288 000
Opphøyt kryss, markbetong 197 500
Kantstein granitt (gjenbrukt) 48 000
Kantstein granitt ny 96 000
Tre (skelettjord 25kvm/tre) 120 000
Belysningsstolper 250 000
Fasadebelysning 130 000
VA nye sandfang og ledninger 500 000

2 530 000
Moloveien bilfri
Riving: 1 190 000
Kantstein 40 500
Asfaltsdekke 363 000
Riving overbygging 484 000
Betongstein (fortau) 50 250
VA 100 000
El 100 000
Riving skilt 50 000

Nytt: 12 370 000
Smågatstein prikkhamret ink ny overbygging 7 417 500
Plasstøpt betong ink ny overbygging 450 000
Plantefelt/regnbedd 121 000
Stålkant regnbedd 132 000
Tre (skelettjord 25kvm) 210 000
Trebenker massiv malmfuru 360 000
Sykkelparkering 70 000
Lekutstyr 500 000
Belysningssmaster 500 000
Fasadebelysning 400 000
Effektbelysning 150 000
Paviljoner, glass 850 000
VA 1 000 000
El 200 000

13 560 000
Molostua
Riving: 40 000
Fasade 40 000

Nytt: 460 000
Transparent fasade 200 000
Fasademaling 100 000
Invendeige arbeider 160 000
  Ytskikt
  Vegger
  El

500 000
Molorota
Riving: 400 000
Trebrygge 220 000
Asfaltsdekke 64 000
Murer 10 000
Belysningsmaster 100 000

Nytt: 15 390 000
Asfaltsdekke 63 000
Trebrygge 3 780 000
Trebrygge rampløsning 3 400 000
Flytebrygger 3 432 000
Amfi tre 500 000
Betongrampe og utsiktsplass 625 000
Utvidelse steinblokk molo 180 000
Betongrampe/trapp til strand 800 000
Integrert belysning i trebrygge rampe 210 000
Integrert belysning amfi 120 000
Belysningspullert 75 000
Paviljong 1 950 000

Kulturhavna | Faserapport,  forprosjekt    12. mars 2021 71



Belysningssmaster 200 000
El 50 000

15 790 000
Fiskekaia
Riving: 570 000
Eksisterende bygg 565 000

Nytt:
Nytt bygg 1 11 700 000
Nytt bygg 2 13 860 000
Utvidelse brygge 1 860 000

27 990 000
Molokroka/Moloen
Riving: 190 000
Veirekkverk 100 000
Belysningsmaster 63 000
Utsiktsplass på Rundholmen i tre 19 000

Nytt: 3 130 000
Nytt rekkverk i tre og stål med integrert belysning 1 600 000
Sittebenk i tre 232 000
Tredekk Rundholmen/integrert belysning 120 000
Maling piktogram /ekstrudert masse 21 000
Ståltrapp till vannet 50 000
Sitteplasser benker 200 000
Parasoll 120 000
Oppgradering Salta 500 000
Integrert belysning i benk 232 000
El 50 000

3 320 000

Byggkostnader 81 390 000

Riggkostnader 20% 16 278 000
Stikking, teknisk kontroll  4% 3 255 600

Entreprisekostnad 100 923 600

Byggherrekostnad  15% 15 138 540
Prosjekteringskostnad 10% 10 092 360

Prosjektkostnad 126 154 500

Ussikerhet 20% 25 230 900

Prosjektkostnad ink. ussikerhet 151 385 400
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Deler som ikke er en del av kostnadsoverslaget
Fremtidige gangbruer
Etablering av ny bystrand ved Fiskekaia
Ny molo for å etablere ny bystrand
Sauna
Uteserveringer koblet til fasade
Det er ikke laget noen vurderinger i forhold til forurensete masser eller grunnforhold.
Det er ikke lagt in gulvvarme

Det er ikke foretatt en vurdering av eksisterende 
overvannsystem eller eks. VA‐ og el‐ledninger.
Det er lagt in et rundsum for et oppdatert 
overvannsystem koblet til Moloveien, øvrige VA‐
kostnader er ikke vurdert
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