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Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kulturhavna 

Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes 
delegeringsreglement, behandlet denne sak og fattet slikt vedtak: 

Vedtak 

Forslag til detaljregulering for Kulturhavna sendes til offentlig ettersyn og legges ut på høring. 
Planforslaget er vist på plankart med planID 2021003 datert 22.3.2022 med tilhørende 
bestemmelser datert 23.3.2022 og planbeskrivelse datert 23.3.2022. 
 
Følgende planer skal helt eller delvis oppheves av planen: 

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

• Reguleringsplan for Nerbyen, vedtatt 2008 (planID 1024) 

• Reguleringsplan for Kulturkvartalet, vedtatt 2011 (planID 1261) 

• Områderegulering for Molobyen, vedtatt 2021 (planID 2017005) 

 

Hva aktualiserer saken? 

Kommuneplanens arealdel 2018 -2030 har et mål om en mer offensiv planlegging og bruk av 
Moloveien som et byrom i Bodø sentrum. Bebyggelse på fiskerkaia er utdatert og trenger en 
oppdatering for å svare til dagens standardkrav i forhold til lagring av redskap benyttet i fisket. 
Bodø kommune ønsker å legge til rette for bruk av byrommet i forbindelse med Bodø 2024. 
 

Sammendrag 

Bakgrunn for planarbeidet er å følge opp målsetning i kommuneplanens arealdel 2018 – 2030, 
legge til rette for opprustning av Fiskerkaia og å legge til rette for at planområdet kan brukes i 
forbindelse med Bodø 2024.  
 
Planen tar utgangspunkt i forprosjektet for Kulturhavna som er utarbeidet av WHITE arkitekter og 
KOHT arkitekter.  
 
Oppstart av planarbeid ble varslet med brev av 30. april 2021 og med annonse i Avisa Nordland 
den 1. mai 2021. Varsel om oppstart ble også lagt ut på hjemmesidene til Bodø kommune. Frist for 
å komme med innspill ble satt til den 3. juni 2021. I forbindelse med oppstart ble det hold digitalt 
informasjonsmøte den 25. mai 2021. Møtet ble holdt på teams. I tillegg var det anledning for å 
følge møtet på stream via plattformen til Bodø kommune.  
 
Til oppstartsvarselet er det kommet inn 21 innspill.  
 
Planen følger opp kommuneplanens arealdel, 2018 – 2030, legger til rette for oppgradering av 
Fiskerkaia og legger til rette for bruk av planområdet til Bodø 2024.  
 
Planen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det er vurdert at planen ikke faller inn 
under forskriften.  
 
Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. 
Planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 



Saksopplysninger 

Hensikten med planen 

Planen skal legge til rette for bruk av Moloveien i tråd med målsetninger i kommuneplanens 
arealdel, 2018 – 2030. Moloveien skal planlegges på myke trafikanters premisser og det skal 
legges til rette for aktivitet og opphold for Bodøs befolkning og besøkende.  
 
Planen skal legge til rette for en opprusting av Fiskerkaia på moloen. De eksisterende 
redskapsbuene er utdatert og svarer ikke til behovet for lagring av utstyr som benyttes i forbindelse 
med dagens fiske. Planen legger til rette for å rive eksisterende bygninger og å bygge nye 
redskapshus. 
 
Bodø kommune er kåret til europeisk kulturhovedstad i 2024. Planen skal legge til rette for at 
planområdet kan benyttes i forbindelse med Bodø 2024 – til faste installasjoner som kan stå seg 
over tid også etter 2024, samt til midlertidige installasjoner og arrangementer i 2024.   

Planområdet 

Planområdet ligger innenfor sone A i kommuneplanens arealdel (KPA 2022 – 2034). Planområdet 
omfatter deler av Moloveien, Havnepromenaden, deler av Sandkaia, Molorota, moloen og 
havneområdet innenfor moloen. Planområdet er på ca. 157 000 m2 (figur 1). Der hvor det er 
gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet vil de deler som er innenfor planens 
avgrensning oppheves ved vedtak av denne planen.  
 



 
Figur 1: Figuren viser planavgrensning. 

Planprosess og medvirkning 

I forkant av oppstart av arbeidet med reguleringsplan ble det holdt en åpen konkurranse med 
hensikt å få utarbeidet et forprosjekt for planområdet. Det kom inn totalt 10 tilbud i konkurransen.  
 
WHITE Arkitekter med KOHT Arkitekter vant, og fikk dermed oppgaven med å lage forprosjektet 
for Kulturhavna. Et viktig premiss for forprosjektet var medvirkning fra næringsaktører innenfor 
planområdet, samt gårdeiere og næringsaktører tilgrensende til planområdet, da særlig med vekt 
på de som grenser mot deler av Moloveien som planlegges stengt for trafikk.  
 
Forprosjektet ble utarbeidet i samarbeid med Bodø kommune, Bodø Havn og 
næringsdrivende/gårdeiere innenfor og tilstøtende planområdet. Det ble hold to møter med aktører 
på moloen og Kystlaget Salta og to møter med næringsaktører og gårdeiere langs Moloveien. 
Forprosjektet er utarbeidet med bakgrunn i medvirkningsmøtene som ble holdt. 
 
Forprosjektet ligger til grunn for reguleringsplanen. 
 
Oppstart av planarbeid ble varslet med brev av 30. april 2021 og med annonse i Avisa Nordland 
den 1. mai 2021. Varsel om oppstart ble også lagt ut på hjemmesidene til Bodø kommune. Frist for 
å komme med innspill ble satt til den 3. juni 2021. I forbindelse med oppstart ble det hold digitalt 
informasjonsmøte den 25. mai 2021. Møtet ble holdt på teams. I tillegg var det anledning for å 
følge møtet på stream via plattformen til Bodø kommune.  
 



Til oppstartsvarselet er det kommet inn 21 innspill. Alle innspillene er oppsummert og kommentert i 
vedlegg til planbeskrivelsen.  
 

Vurdering mot KU-forskriften 

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Etter gjennomgang av §§ 6,7 
og 8 er det vurdert fra Bodø kommune at planen ikke faller inn under forskriften og dermed ikke 
skal konsekvensutredes. Begrunnelsen er gitt i kapittel 2.5 i planbeskrivelsen. 

Planstatus 

Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet omfattes delvis av følgende reguleringsplaner: 

• Detaljregulering - Kulturkvartalet, planID 1261 

• Områderegulering - Nerbyen, planID 1024 

• Detaljregulering - Nerbyen Bofisk AS på moloen, planID 1264 

• Detaljregulering - KV 99, Bodø Sentrum, planID 2016018 

• Detaljregulering - Innseiling Bodø havn, planID 1300 

• Områderegulering for Molobyen, planID 2017005 
 
Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel er det innenfor planområdet avsatt til følgende formål:  

• Vei 

• Sentrumsformål 

• Småbåthavn 

• Havn 

Planforslag 

Planen tar for seg et stort område og skal ivareta mange forskjellige hensyn og interesser. Planen 
tar derfor sikte på å ikke være for detaljert slik at det legges unødvendige begrensinger. Samtidig 
er planen detaljert nok til at det legges rammer innenfor de arealene hvor de planlegges mest 
omfattende tiltak – som Moloveien, Fiskerkaia og Sandkaia (figur 2). Figur 3 viser plankart på 
vertikalnivå 1. 
 
Innenfor planområdet reguleres arealet til følgende formål: 
 
På grunnen 
Bebyggelse og anlegg 

• Næring/Tjenesteyting     NÆ 

• Annen offentlig eller privat tjenesteyting  o_AT 

Samferdselsanlegg 

• Torg       o_TO 

• Gatetun      o_GT 

• Molo       MO 

• Fortau       o_FO 

• Gang/sykkelvei     o_GS 

• Vei       o_V 

Grønnstruktur 

• Friområde      o_FRI 

Bruk og vern av sjøareal 

• Kombinerte formål i sjø og vassdrag   o_VK 



• Havneområde i sjø     o_HOS 

Vertikalnivå 1 
Gang/sykkelvei      o_GS 
 
Bestemmelsesområder 
Bestemmelsesområde      # 1 - 3 
 
 

 
Figur 2: Figuren viser forslag til plankart på grunnen. 

 



 
Figur 3: Figuren viser plankart på vertikalnivå 1 

 

Beskrivelse av arealformål på grunnen 

Næring/Tjenesteyting  
Fiskerkaia reguleres til næringsbebyggelse for å stadfeste dagens arealbruk og for å legge til rette 
for en utbygging som tilfredsstiller dagens krav i forhold til lagring av redskaper brukt i fisket. Deler 
av kaien kan bygges ut for å gi bedre plass til bebyggelse innenfor arealformålet (figur 4).  
 
Det åpnes for 100 % BYA innenfor formålet. Maksimalt tillat gesimshøyde reguleres til C +11,0 og 
maksimalt tillatt mønehøyde til C +16,0 (NN2000). Dette er tilsvarende delområde BS7 i plan for 
Molobyen. Videre detaljprosjektering skal skje i samråd med Bodø Havn, fiskerne og Bofisk AS. 
Dette for å ivareta alle interessepunkter på best mulig måte. Snitt, illustrasjonsplan og illustrasjoner 
av bebyggelse skal godkjennes av Bodø kommune v/Byutvikling. Byutvikling bør derfor også 
trekkes inn i dette arbeidet. 
 
Ny bebyggelse vil være mer funksjonelt i forhold til lagring av utstyr og bruk til fisket. Ny 
bebyggelse på Fiskerkaia skal gis estetisk omtanke og en materialmessig kvalitet som sørger for at 
tiltaket ikke reduserer opplevelsesverdien av Moloen, men heller tilfører verdi både for fiskerne og 
besøkende. Bebyggelsen skal utføres slik at siktlinjer ikke ødelegges. 
 
Eksisterende trebrygge ligger på kote +3.00. Dersom gulv i ny bebyggelse ikke heves til kote +3.40 
(NN2000) må installasjoner i bygget være slik at de tåler sjøvann og bølgepåvirkning. Figur 4 viser 
illustrasjon av hvordan ferdig utbygget område kan bli disponert. 
 



 
Figur 4: Figuren viser illustrasjon av hvordan Fiskerkaia kan se ut ferdig utbygget. Illustrasjonen er 
fra forprosjekt for Kulturhavna. 

 
 
Annen offentlig eller privat tjenesteyting  
Molokroken reguleres annen offentlig eller privat tjenesteyting. Dette er en stadfesting av dagens 
arealbruk. Det tillates nødvendig vedlikehold av Molokroken, men vedlikeholdet skal ikke endre 
uttrykket til bygningen. Kystlaget Salta driver kafe på dugnad i bygningen i helgene. Dette er en 
viktig inntektskilde for kystlaget. Planen legger til rette for at Kystlaget kan fortsett denne driften. 
 
 
Torg  
Molorota (o_TO1) 
Området øst for Molostua reguleres til torg. Eksisterende båtutslipp er trangt, bratt og i dårlig 
stand. Dette er et område hvor det ferdes mange mennesker og planen legger opp til en økning av 
myke trafikanter og mer aktivitet i området. Dersom båtslippet skal videreføres er det behov for en 
omfattende opprusting. Selv etter opprusting kan båtslippet kun benyttes til utsett av mindre båter. 
Planen legger derfor til rette for fjerning av dette slik at midler heller kan brukes til å prioritere en 
opprusting av båtslipp på Rønvikleira. Med dette grepet får man et funksjonelt båtslipp i Rønvika 
som kan benyttes av alle. Samtidig kan det legges til rette for at det fortsatt skal være mulig med 
adkomst til sjøen i Molorota.  
 
Forprosjektet foreslår å åpne opp Molostua og danne et prosjektrom fremfor bygget (figur 5). Med 
foreslått regulering legges det til rette for dette uten behov for større tiltak. 
 
 



 
Figur 5: Figuren viser mulig bruk av Molostua med kobling mellom prosjektrom i verksted og 
fleksibelt areal på utsiden. Tiltaket kan bidra med å skape aktivitet i Molorota. 

 
Sandkaia (o_TO2) 
Sandkaia reguleres til torg. Hensikten er å ha en funksjonell plass som kan brukes til mange 
forskjellige formål og ved større begivenheter/arrangementer. Arealbruken videreføres i stor grad 
slik som i dag. Forprosjektet viser hvordan det kan oppføres et bygg innenfor arealformålet. 
Innenfor arealformålet tillates beplantning, oppføring av benker/sittegrupper og sykkelparkering.  
 
Arealet er omfattet av bestemmelsesområde (#3). Hensikten med bestemmelsesområde er å sette 
rammer for oppføring av et paviljongbygg som kan oppføres på plassen. Det kan føres opp bygg 
som skal inneholde næring/tjenesteyting. Bygningen skal oppføres slik at den ikke kommer i 
konflikt med gangakse mellom Storgata og Moloveien. Bygget skal ikke blokkere siktakser fra 
Moloveien mot Stormen eller fra Storgata mot havna. Tillatt grunnflate på bygget er 250m2. Før det 
kan gis rammetillatelse til paviljongbygg skal illustrasjoner, illustrasjonsplan i passende målestokk 
og snitt godkjennes av Bodø kommune v/byutvikling. 
 
 
Gatetun  
Moloveien mellom Konrad Klausens vei og Storgata reguleres til gatetun. Moloveien skal bli en 
bilfri gate hvor gående og syklende prioriteres og hvor det tilrettelegges for opphold, aktiviteter og 
uteservering, etc. Det forutsettes at gata stenges for gjennomkjøring og at de om lag 70 
parkeringsplassene fjernes. Det er etablert en gangakse fra Kvartal 99 til Moloveien via Kulvert 
under Hålogalandsgata. Bestemmelsesområde #4 regulerer bruken av denne gangaksen. 
Parkering tillates ikke og gangaksen skal holdes åpen slik at ferdsel ikke forhindres. 
 
Det skal tilrettelegges for aktiviteter som innbyr til opphold. Figur 7 viser en illustrasjon av foreslått 
utforming av arealformålet. Figur 8 og 9 viser snitt fra figur 7.  
 
Arealet omfattes også av #1 og #2. innenfor bestemmelsesområdet kan det etableres uteservering 
langs fasaden. Dette skal skje i samråd med grunneier. Uteservering skal gis et helhetlig uttrykk 
langs fasadelivet. Installasjoner kan oppføres i fastematerialer som bidrar til å kunne gi god 
klimabeskyttelse gjennom hele året. 
 



 
Figur 6: Figuren viser mulig utforming av Moloveien. Det vises forskjellige alternativer langs de ulike 
snittene. Snittene er vist i figur 7 og 8. 

  
 



 
Figur 7: Figuren viser snitt fra figur 6. 

 

 
Figur 8: Figuren viser snitt fra figur 6. 

 



Molo  
Innenfor arealformålet tillates nødvendig vedlikehold på moloen. Forprosjektet viser hvordan 
betongrekkverket på moloen kan åpnes for å tilrettelegge for flere mennesker på utsiden. Dette 
tillates, men åpningen må utformes slik at det ikke forringer funksjonen til moloen som en 
beskyttende struktur mot uvær 
 
Ytterst på moloen, hvor Kystlaget Salta har båtene sine kan det etableres en langbenk med 
forskjellige utforminger for å gi beskyttelse mot vær og vind (figur 9 og 10). Benken skal ikke 
etableres på en slik måte at den kommer i konflikt med kjøretøy som utfører nødvendig vedlikehold 
på Moloen.  
 

 
Figur 9: Figuren viser hvordan benkene kan utformes. 

 

 
Figur 10: Figuren viser plassering av benkene. 

 
Fortau  
O_SF reguleres til fortau. Eierformen er offentlig. Fortau skal utformes i henhold til 
kommunalteknisk norm.  
 
Gang-/Sykkelveg  
Dekket ut på moloen reguleres til gang- og sykkelvei. Reguleringen er en stadfesting av 
eksisterende arealbruk.  Frem til Fiskerkaia tillates kjøring for varelevering og henting av varer fra 
Bofisk AS. Det tillates kjøring av varer/redskaper som brukes i fiske. Videre utover Moloen tillates 
kjøring i forbindelse med nødvendig vedlikehold av moloen og andre installasjoner tilknyttet 
farleden.  
 
Vei  
O_V1 
Området reguleres vei og innenfor arealformålet kan det etableres lomme for korttidsparkering på 
nordsiden. Parkering skal reguleres tidsmessig med skilt 
 
 
O_V2 



Området reguleres til vei. Innenfor formålet tillates det etablert korttidsparkering på nordsiden av 
Moloveien. Parkering reguleres med skilt. 
 
Friområde  
Rundholmen reguleres til friområde. Området gir et naturlig preg og er en viktig kvalitet i 
planområdet. Det tillates å gjøre tiltak i tråd med Forprosjektet for Kulturhavna (figur 11) 
 

 
Figur 11: Figuren viser illustrasjon fra forprosjektet for Kulturhavna. 

 
 
Kombinerte formål i sjø og vassdrag  
Havneområdet innenfor moloen reguleres til kombinerte formål i sjø og vassdrag. Innenfor 
arealformålet er det allerede variert bruk. Vi finner båtplassene til Bodø båtforening, Bodø sin 
fiskeflåte, turistbedrifter som tilbyr blant annet deep sea rafting, gjestehavn, småbåthavn, Kystlaget 
Salta, salg av reker langs Sandkaia, flytende sauna, etc.   
 
De indre områdene av sjøområdene grenser til Havnepromenaden, Molorota og Sandkaia (figur 
12). En av hovedhensiktene med planen er en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien. Det 
er derfor viktig å se de områdene hvor det legges til rette for aktivitet på land i sammenheng med 
sjøområdene og gjøre de mest mulig tilgjengelig for befolkningen.   
 
 
 



 

 
Figur 12: de markerte områdene grenser mot de arealene som skal tilrettelegge for aktivitet. Det er 
viktig å se land- og sjøarealer i sammenheng slik at de sammen kan skape mest mulig aktivitet. 

 
Havneområde i sjø  
Dette er en videreføring av dagens arealbruk. Det tillates ikke brygger eller andre installasjoner 
innenfor arealformålet.  
 

Arealformål vertikalnivå 1 

Gang/sykkelveg  
På vertikalnivået reguleres bro mellom Moloveien og Moloen. Hensikten med å regulere inn broen 
er for å ikke lukke muligheten for en etablering. Broen reguleres til gang- og sykkelvei. Broen 
reguleres som vist i forprosjektet for Kulturhavna.  
 
Tiltak som opparbeiding av Moloveien og Sandkaia skal prioriteres før bro.  



Kystkultur 

Den stolte kystkulturen i Bodø og i Nord-Norge er ofte lite synlig i det moderne bybildet. Området 
og tanken bak begrepet kulturhavna er at kystkulturen skal få en bedre arena og mulighet til 
formidling av vår felles kystkultur. Formidling av kystkultur vil være sentralt i arbeidet med å utvikle 
områdene innenfor Kulturhavna, og her vil både offentlige etater og frivillige organisasjoner kunne 
få bidra til en mer aktiv formidling av kystkulturen.  
 

Konsekvenser ved stenging av Moloveien 

I forbindelse med planarbeidet med områderegulering av Molobyen ble det utarbeidet en 
trafikkanalyse som også vurderte konsekvenser for stenging av Moloveien. Trafikkanalysen 
konkluderer med at stenging av Moloveien ikke vil ha noen betydelig negativ effekt på det 
omkringliggende veinettet.  
 
I forhold til stenging av Moloveien er det vurdert kjøreretning i forbindelse med varelevering, kjøring 
til eiendommer, etc. Bofisk AS har beskrevet problemer med bakken opp mot Prinsens gate på 
vinterstid. Det vurderes derfor at kjøring til eiendommer kan skje vest – øst. Det kan vurderes å 
tillate enveiskjøring vinterhalvåret. Dette reguleres med skilt og må utredes nærmere. 
 

Solforhold 

Planområdet er generelt godt soleksponert. Selv om bebyggelsen er tett på Moloveien i sør har 
gata en slik orientering at også den er godt soleksponert. Figur 13 og 14 viser solforhold på 
forskjellige datoer og klokkeslett.  
 

 
Figur 13: Figuren til venstre viser klokkeslettet hele Moloveien er soleksponert ved vårjevndøgn. 
Figuren til høyre viser når Molostua kaster skygge til fasaden langs Moloveien (Nordlandsatlas). 

 

 
Figur 14: Figuren viser når på døgnet hele Moloveien er soleksponert. Figuren til høyre viser at fra 
20. april kaster ikke Molostua lengre skygge over den delen av Moloveien som skal tilrettelegges 
som byrom (Nordlandsatlas). 

 
 



Vurderinger 

Virkningene av planforslaget vurderes å ha positiv konsekvens for Bodø kommune og Bodø 
sentrum. Tiltaket vil i sum skape mer aktivitet innenfor planområdet og vil kunne gi positive 
ringvirkninger på sentrum for øvrig.  
 
Planen bidrar med å realisere intensjonene i Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030. Den legger 
til rette for en opprustning av Fiskerkaia slik at bygningsmassen vil kunne svare til dagens krav til 
lagring av utstyr og bruk som benyttes til fiske og bygger dermed opp under en av de største 
kulturbærerne til Bodø og identiteten til havna 
 
Gjennom en fleksibel regulering legger planen til rette for at store deler av planområdet kan 
benyttes aktivt i forbindelse med Bodø 2024 – både for midlertidig bruk og faste, varige 
installasjoner for fremtiden.  
 
Havneområdet gis en fleksibel regulering som legger til rette for mangfoldig bruk av havna – både 
med hensyn til en stadfesting av dagens arealbruk og mulighet for fremtidig arealbruk.  
 
Planen svarer godt på det tre punktene som var utløsende for arbeidet med Moloveien og utvidelse 
av planområdet til å gjelde hele planområdet. Planen svarer også godt på behovet til Bodø havn i 
forhold til en fleksibel regulering av sjøarealet innenfor moloen.  
 
Planen legger til rette for fjerning av parkeringsplasser. Det vil gi reduserte parkeringsinntekter for 
kommunen. Samtidig vil noen av inntektene dekkes inn med leie av gategrunn.  
 
Opparbeiding av Moloveien vil kreve investering fra kommunen. 
 
Planen svarer på følgende av FN’s bærekraftsmål: 

- Bærekraftige byer og samfunn (11) 
- Samarbeid for å nå målene (17) 

 
 

Konklusjon  

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og det er vurdert at tiltaket 
ikke faller inn under forskriften.  
 
Planforslaget følger opp målene som ligger til grunn for planarbeidet.  
 
Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert, og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. 
Planforslaget kan sendes på offentlig ettersyn og legges på høring.  
 
 
 
 
 

 Annelise Bolland  
 Leder, Byutvikling  
   
   

Saksbehandler: Stian Aase  
 
 

Trykte vedlegg: 

  
 



 
 

Bærekraftsmål 
 
 

 

Planen legger til rette for myke trafikanter av bodø sentrum. Planen legger også til rette 
for attraktive uterom i sentrum. 

 

Planen har vært et samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø Havn. Til grunn for 
planarbeidet ligger forprosjektet for Kulturhavna. Et viktig premiss med forprosjektet var 
medvirkning fra aktører innenfor som blir berørt av planen.  
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