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1 Sammendrag 
Bakgrunn for planarbeidet er mål i kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 om en mer offensiv 

planlegging og bruk av Moloveien, behov for opprustning av Fiskerkaia for å bedre legge til rette for 

dagens fiske og å legge til rette for bruk av planområdet i forbindelse med Bodø 2024.  

Som grunnlag for planprosessen er det utarbeidet et forprosjekt av WHITE Arkitekter og KOHT 

Arkitekter. Forprosjektet er basert på målene listet opp over og er utarbeidet etter tett medvirkning 

fra næringsaktører innenfor og tilstøtende planområdet, gårdeier langs Moloveien, Bodø kommune 

og Bodø Havn KS.  

Planforslaget svarer til målsetningen i kommuneplanens arealdel. Det legger til rette for en 

opprustning av Fiskerkaia og en fleksibel bruk av havneområdet på innsiden av moloen. Planforslaget 

legger godt til rette for bruk av planområdet i forbindelse med Bodø 2024. 
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2 Bakgrunn 
2.1  Hensikten med planen 
Planen er startet opp med bakgrunn i en klar målsetning i kommuneplanens arealdel, 2018 - 2030 om 

at det skal være en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien. I forkant av planarbeidet ble det 

utarbeidet et forprosjekt for å se på mulighetene for hvordan området kan utvikles. Utgangspunktet 

for planarbeidet var Moloveien og de nærliggende områder til Moloveien, med Molorota og 

Sandkaia. I forbindelse med forprosjektet ble Bodø Havn KS koblet på, da de har sett et behov for å 

se på mulighetene for en oppgradering av Fiskerkaia på moloen. Hensikten er å legge bedre til rette 

for dagens fiske og fiskerne. I tillegg er det ønskelig å se på mulighetene for å legge til rette for Bodø 

gjestehavn i indre havn. Planen skal også legge til rette for bruk av planområdet til aktiviteter under 

Bodø 2024. 

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.  

Planområdet er stort og skal ivareta mange forskjellige hensyn og interesser. Derfor er det viktig at 

planen ikke er så detaljert at det skapes begrensinger, men samtidig detaljerte nok til at den danner 

rammer for tiltak som skal gjennomføres innenfor de forskjellige delområdene.  

Noen av arealformålene er en stadfesting av den eksisterende arealbruken som ikke utgjør særlige 

endringer utover at det tillates enklere tiltak for å legge bedre til rette for bruk. Eksempler på dette 

er havneområdet og plassen utenfor Molokroken, samt selve moloen. 

På noen områder gir planen rammer for større tiltak, men som fortsatt kan gjennomføres innenfor 

rammene i planen. Eksempel på dette er område regulert torg utenfor Molostua. 

For noen områder gir planen rammer for større tiltak som vil kreve ytterligere 

detaljering/prosjektering innenfor rammene i planen. Eksempler på dette er delen av Moloveien som 

stenges for biltrafikk og skal opparbeides, Sandkaia hvor det legges til rette for oppføring av et bygg 

og Fiskerkaia hvor det legges til rette for rivning av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny.  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller for planen er Bodø kommune og Bodø Havn KS. Planen er utarbeidet av Byutvikling ved 
Teknisk Avdeling. WHITE Arkitekter og KOHT Arkitekter har utarbeidet et forprosjekt som ligger til 
grunn for planarbeidet.   
 
Planen tar i hovedsak for seg offentlig areal på land og sjøarealet på innsiden av moloen. Følgende 
eiendommer inngår i planen: 

• Gnr/bnr 138/4380, 138/4380/1-6, 138/4375, 138/1568, 138/3816, 138/4218, 138/700, 
138/4722, 138/4208, 138/1992 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
KPA, 2018 - 2030 har en målsetting om en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien som et 

byrom.  
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I kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025 er Moloveien utpekt som en sykkelrute innenfor 

byutviklingsområdet.  

Havnepromenaden, Sandkaia, Kulturhavna (Moloveien), og moloen med Molorota er beskrevet i 

Handlingsplan for parker og byrom 2020 – 2030.  

2.4 Utbyggingsavtaler 
Planen omfatter ikke private eiendommer og det skal ikke bygges infrastruktur som skal overtas av 

kommunen. Utbyggingsavtale er derfor ikke aktuelt for denne planen men løses i utbyggingsavtaler i 

tilgrensende planer. 

2.5 Krav om konsekvensutredning  
Jf. § 4 i forskrift om konsekvensutredninger skal forslagsstiller vurdere om planen omfattes av §§ 6, 7 

eller 8 i forskriften.  

§ 6 omhandler planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Etter 

bokstav a) gjelder det kommuneplanens arealdel, regionale planer etter plan- og bygningsloven, 

kommunedelplaner eller reguleringsplaner når planen fastsetter rammer for tiltak i vedlegg l og ll. 

Bokstav b) gjelder reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg l. Unntatt fra 

dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med den tidligere planen. Bokstav c) gjelder tiltak i vedlegg l som 

behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.  

Planen vurderes til å ikke falle inn under § 6.  

§ 7 gjelder tiltak i vedlegg ll som behandles etter energi-, vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven og planer eller programmer etter andre lover som fastsetter rammer for 

tiltak i vedlegg l eller ll og som vedtas av departementet.  

Planen faller ikke inn under § 7.  

§ 8 gjelder for planer eller vedtak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn. I forhold til vedlegg ll vurderes nummer 10, bokstav e) og k) nærmere.  

Nr. 10, bokstav e), pkt. ii nevner bygging av havner, havneanlegg, herunder fiskerihavner og 

offshorerelaterte havner. Bokstav k) nevner erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs 

som kan medføre endringer av kysten, for eksempel diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot 

havet, bortsett fra vedlikehold og gjenoppbygging av slik anlegg.  

Det allerede er en etablert fiskerhavn (ferdig i 1976) innenfor planområdet. Planen skal legge til rette 

for en opprustning av bygningsmassen (ferdig i 1983) for å bedre legge til rette for lagring av 

fiskeredskaper brukt til dagens fiske.  

Tiltaket vil ikke legge til rette for tiltak under bokstav k), men det kan være behov for oppgraderinger 

av moloen.  

Tiltaket er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. Det vurderes at planen ikke faller inn 

under forskrift om konsekvensutredninger.  
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3 Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 
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 i alt 10 tilbud til konkurransen. WHITE 

Arkitekter med KOHT Arkitekter vant og fikk dermed oppgaven med å lage forprosjektet for 

Kulturhavna. Forprosjektet ble utarbeidet i samarbeid med Bodø kommune, Bodø Havn. 

Næringsdrivende innenfor og tilgrensende planområdet ble aktivt trukket inn i prosessen gjennom 

arbeidsmøter.  

Hensikten med forprosjektet er å vise mulighetene for utvikling innenfor området. I forprosjektet var 

det sterkt fokus på medvirkning fra næringsaktører, interessenter og gårdeiere som ligger 

innenfor/tilstøtende planområdet. Det ble avholdt i alt fire arbeidsmøter. Disse fordelte seg på 

gårdeiere og næringsdrivende i Moloveien (to møter) og næringsaktører, interesseorganisasjoner på 

moloen (to møter). Forprosjektet er i hovedsak utarbeidet med bakgrunn i de innspillene som kom 

frem i arbeidsmøtene. Forprosjektet gir et godt kunnskapsgrunnlag for de mange behov innenfor 

planområdet og skal derfor ligge til grunn for reguleringsplanen og videre detaljprosjektering.  

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 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 

stream på plattformen til Bodø kommune.  

Til oppstartsvarselet er det kommet inn 21 innspill. Når det gjelder havna og moloen, så handler 

innspillene på en side om å beholde Småbåthavnen og Fiskerkaia slik den er i dag. Et annet 

gjengående tema er ønske om å beholde parkering for brukere av Fiskerkaien og båthavna til Bodø 

Båtforening. Innspill som omhandler Moloveien omhandler at det er uheldig å fjerne 

parkeringsplasser, samt stenge Moloveien for trafikk. Gjengående argumenter er at det medfører at 

tilgjengeligheten til området blir redusert.  

Alle innspill er oppsummert og kommentert i et eget dokument som ligger ved planbeskrivelsen. 

Plangrensen det ble varslet på tok med seg Molostua, avkjørsel til moloen og parkeringsplass vest for 

moloen. Årsaken var at det var noe usikkerhet på om det var tema som var hensiktsmessig å løse 

gjennom denne planen. Plangrensen innskrenkes til å gå i østre fasade på Molostua og forholder seg 

ellers hovedsakelig til plangrensen mot Molobyen. Årsaken til at planområdet innskrenkes er at det 

er tema som er avklart gjennom områdeplan for Molobyen. Det er uheldig å oppheve deler av planen 

det er knyttet konkrete bestemmelser og avtaler til. Områderegulering for Molobyen og 

detaljregulering for Kulturhavna er på samme plannivå og kan derfor ikke regulere samme områder. 

Elementer som bystrand og adkomst til sjøen nord for Molorota kan løses gjennom de 

arealformålene som er regulert i plan for Molobyen. 



Dato: 12. mai 2022 Side 10 av 52 
 

4 Planstatus og rammebetingelser 
4.1 Overordnede planer  

4.1.1 Kommunale planer 

Kommuneplanens samfunnsdel, 2021 - 2033 

Kommuneplanens samfunnsdel har åtte satsingsområder, der særlig det fjerde satsningsområde- 

Bærekraftig byutvikling - er relevant. Under fjerde satsningsområde er følgende delmål spesielt 

relevante: 

• Delmål 5 - Det skal være fokus på fremtidsrettet infrastruktur og mobilitetsløsninger. 

Løsninger for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk skal prioriteres foran privatbilisme, og 

trygg skolevei skal prioriteres aller høyest.  

• Delmål 6 – Bodø sentrum skal styrkes som senter for handel, tjenester og opplevelser.  

Kommuneplanens arealdel, 2022 - 2034 

I kommuneplanens arealdel er det innenfor planområdet avsatt til følgende formål:  

• Vei 

• Sentrumsformål 

• Småbåthavn 

• Havn 

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 
 

Tilgrensende planer 

Planområdet grenser til følgende planer: 

• Detaljregulering - Kulturkvartalet, planID 1261 

• Områderegulering - Nerbyen, planID 1024 

• Områderegulering - Molobyen, Planid 2017005 

• Detaljregulering - Kvartal 22, planID 2019018 

• Detaljregulering - Dronningens gate, planID 2019015 

• Detaljregulering - KV 99, Bodø Sentrum, planID 2016018 

• Detaljregulering – Innseiling Bodø havn, planID 1300 

4.1.2 Temaplaner og kommunedelplaner 

Følgende planer og temaplaner er relevante for planområdet: 

• Veileder for offentlige uterom, Bodø (2021) 

• Handlingsplan for parker og byrom (2020 – 2030) 

• Formeveileder for byrom i Bodø, vedtatt i bystyret 2012. 

• God folkehelse – med mennesket i sentrum. Handlingsplan for trivsel og gode levekår, (2018 
– 2021). 
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• Kommunedelplan for sykkel, (2018 – 2025) 

• Bylogistikkplan, (2021 – 2024) 

4.1.3 Fylkeskommunale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 

I fylkesplanen er det spesielt kapittel kapitel 8 – arealpolitikk i Nordland relevant. Relevante 

underkapittel er 8.2 og 8.3.  

Under kapittel 8.2 – By- og tettstedsutvikling er følgende delmål relevante: 
c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god 

stedsforming, attraktive og tilgjengelige uteplasser og infrastruktur som fremmer 

miljøvennlig transport.  

d) By- og tettstedsutvikling 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. 

f) Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og tilby 

gode og inkluderende møteplasser for alle. 

g) I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. 

Kommunene skal blant annet vurdere rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, veiprising og 

bysykler. 

i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom 

ulike transportmidler 

q) Uteområder skal i størst mulig grad sikres et design med universell utforming. 

 

Under kapitel 8.4 - næringsutvikling er følgende delmål relevante: 

a) Arealplanleggingen skal sikre næringslivets behov for forutsigbarhet og legge til rette for 

utbyggingsareal, ressursgrunnlag og infrastruktur som vei, vann, kraftlinjer og bredbånd.  

d) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget for fiskeri, akvakultur, bergverk/mineraler, 

jordbruk, skogbruk, reindrift og andre utmarksnæringer.  

h) Arealplanleggingen skal ta hensyn til framtidig arealbehov for viktig infrastruktur innenfor 

transportsektoren som fiskeri- og trafikkhavner, lufthavner, vei og bane.  

4.1.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Planer, rammer og føringer for planarbeidet er som følger: 

• Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, 2019 – 2023 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

• Folkehelseplan 

• Klima og energiplan  

• FN’s bærekraftsmål  

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger innenfor sone A i kommuneplanens arealdel, 2022 - 2034. Planområdet omfatter 
Moloveien med havnepromenaden, deler av Sandkaia, Molorota og moloen og indre havn. Planen tar 
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også med seg krysset Moloveien, Hålogalandsgata og Dronningens gate.  (figur 1). Planområdet er på 
ca. 157 000 m2.  
 

 
Figur 1: Figuren viser planavgrensning til planen.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
For en mer systematisk beskrivelse av dagens arealbruk benyttes de samme inndelinger som ble 

benyttet gjennom forprosjektet. 

5.2.1 Moloveien og havnepromenaden 

Moloveien (innenfor planområdet) strekker seg fra Hålogalandsgata i øst til Konrad Klausens vei i 

vest. Gata er en bygate med gjennomgangstrafikk og adkomst til tilstøtende eiendommer og 

næringsdrivende tilstøtende gata. Gata endrer karakter gjennom planområdet og er dermed naturlig 

å dele opp i tre delområder (figur 2) Gata har fortau på sørsiden hele veien. Langs sørsiden er det 

vinkelrett parkering mellom Konrad Klausens vei og forlengelsen av Storgata (delområde B). Lengst 

mot øst er det kantparkering på begge sider av gata og varelevering utenfor Radisson Blu. Fra 

Storgata er det adkomst til parkeringskjeller til Radisson og gjesteparkering på gateplan. Det er totalt 

70 – 75 offentlige parkeringsplasser innenfor planområdet. I tillegg er det private parkeringsplasser 

på ubebygde arealer tilstøtende Moloveien (Moloveien 12) og i parkeringshus. Det er en pågående 

planprosess for Moloveien 12. Denne planen skal legge til rette for varelevering og adkomst fra 

Konrad Klausens vei. 
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Havnepromenaden på nordsiden er opparbeidet med høy standard i forbindelse med 200- årsjubileet 

til Bodø. Det er til en viss grad lagt til rette for uteservering på havnepromenaden. Utenfor Gatsby 

(Moloveien 18) er det uteservering på fortau sommerhalvåret.  

 

Figur 2: Figuren viser naturlig oppdeling av Moloveien. Innenfor delstrekk B finner vi havnepromenaden. Kartutsnittet er 
orientert med nord opp. Som det vises, er Moloveien orientert sør-vest mot nord-øst. Noe som bidrar til at området 
soleksponeres fra tidlig ettermiddag. 

Selv om Moloveien har bebyggelse langs sørsiden av gata, er det godt soleksponert. Fra vårjevndøgn 

er hele Moloveien soleksponert fra ca. klokken 15:30 og frem til Molostua kaster skygge over de 

østlige delene fra ca. kl. 16:30. Fra 20. april påvirker ikke Molostua solforholdene i delen av 

Moloveien som skal tilrettelegges som gatetun (figur 4). Hele Moloveien er soleksponert fra ca. 

klokken 15:10. I figur 3 og 4 er det viktig å merke seg at bebyggelsen kaster skygge på 

bakgrunnsbildet. Denne skyggen er konstant, mens skyggen fra modellen endrer seg på de ulike 

bildeutsnittene. 
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Figur 3: 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 4: 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). 

 

Delstrekk A 

Gata er bred og utflytende mot Moloveien 20 (lengst møt øst). Fortauet på nordsiden mot Radisson 

Blu er opparbeidet etter standard for sentrumsgater. På strekket er det gateparkering på begge sider, 

samt varelevering til Radisson Blu (Figur 3). Langs Sjøgata 20 er det langsgående parkering på 

innsiden og utsiden av fortauet. Gatsby med uteservering ligger i skjæringen mellom delområde A og 

B (Figur 4).  
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Figur 5: Figuren viser Moloveien sett fra Hålogalandsgata. Varelevering til Radisson under logo. 

 

Figur 6: Figuren viser fortau med kantparkering på begge sider. Uteservering til Gatsby sees midt i bildet. 

Mellom Moloveien 18 og 20 er det etablert en gangpassasje med trappeforbindelse til Konrad 

Klausens vei og videre i kulvert under Hålogalandsgata til Kvartal 99. Krysset mellom Moloveien x 

Hålogalandsgata er relativt høytrafikkert. Det er adkomst til gjesteparkering til Radisson fra Storgata. 

Gjennom reguleringsplan for Kulturkvartalet er det er tillatt for taxier og busser å kjøre til 

hovedinngang i Storgata. Varelevering er også tillatt. 

Delstrekk B 

Delstrekket har en del gjennomgangstrafikk. På sørsiden av gaten er det vinkelrett parkering, samt et 

hovedsakelig smalt fortau. Det er begrenset med utadrettet virksomhet i 1. etasjene langs 

delstrekket. Det som finnes er DNB, Gatsby, Egon og Thon hotell og Bodø kunstforening. Det pågår et 

planarbeid Moloveien 12 hvor tiltakshaver planlegger å legge til rette for utadrettet virksomhet.  
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I tillegg til å være en gjennomkjøringsvei er Moloveien også atkomst til Thon hotell for Buss, taxi og 

gjester ved hotellet. Varelevering og renovasjon til eiendommene i tilstøtende gata skjer også via 

Moloveien.  

5.2.2 Sandkaia 

Sandkaia er opparbeidet som en fleksibel plass i forbindelse med 200-årsjubileet til Bodø. Det er 

faste benker på plassen og på sommeren har Gatsby uteservering mot Moloveien (figur 7 og 8). Det 

er også plassert en isvogn hvor det selges is på sommeren. På nord-vestre hjørne er det plassert et 

bygg med teknisk infrastruktur. Dette bygget er regulert til rivning i plan for Kulturkvartalet (planID 

1261). Mot Storgata er det beplantning og sykkelstativer. Det er adkomst til brygge hvor blant annet 

redningsbåt, badstue og Explore Salten ligger. I plan for kulturkvartalet er det tillatt for 

utrykningskjøretøy å kjøre over plassen.  

 

Figur 7: Figuren viser flyfoto over Sandkaia. Plassen er møblert med benker. Mot Storgata er det beplantning og sykkelstativ. 
Det er adkomst til brygge hvor blant annet redningsskøyten, Explore Salten og Pust (badstue) ligger.  
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Figur 8: Figuren viser uteserveringen til Gatsby på Sandkaia. 

 

5.2.3 Molorota og Molobukta 

Området består av båtslippet, en treplatting ved porten mot småbåthavna og ellers asfaltdekke og 

grovt tredekke utover moloen. Molostua henvender seg mot plassen og har servicerom for 

gjestehavna. Opplev Nord AS driver utleie av el-sykler, vanlige sykler og guidede turer i Bodø sentrum 

og Bodømarka. Utover dette fremstår Molostua et lukket bygg. Båtslippet er dårlig vedlikeholdt og i 

dårlig forfatning. Det benyttes til utsett av mindre båter. Molobukta er eneste plassen innenfor 

planområdet hvor det er mulig å komme uhindret ned til sjøen.  

 

Figur 9: Figuren viser overgangen mellom Havnepromenaden og Molorota. Småbåthavna er privat og adkomst til bryggen er 
stengt for allmennheten med låst dør. 
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Figur 10: Figuren viser båtslippet. Båtutslippet er bratt, smalt og i dårlig forfatning. 

5.2.4 Fiskerkaia 

Fiskerikaia er området hvor Bofisk AS har fiskemottak og redskapshus som benyttes av fiskerne er 

plassert. I tillegg holder Stella Polaris til på Fiskerikaia.  

Næringsaktiviteten på Fiskerkaia danner grunnlag for fiskemottaket og to fiskebutikker i Bodø. 

Bygningsmassen på Fiskerikaia består av flere bygninger over to etasjer. Alle husene har saltak. I 

tillegg er det mindre redskapsbuer i sør og nord (figur 11).  

 

Figur 11: Figuren viser oversiktsbilde over Fiskerkaia. Fiskemottaket til Bofisk AS er det største bygg mot sør-øst. 
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Fiskerikaia stod ferdig i 1976 og buene langs moloen og på Fiskerkaia ble bygget i 1983. Økt størrelse 

på fartøy som benyttes i dagens fiske medfører at fartøyene deltar på flere typer fiske. Dette krever 

mer utstyr og ulike typer bruk. Buene er utdaterte og ivaretar ikke de behovene som næringen har 

for lagring av utstyr og bruk. Utstyr lagres derfor utendørs rundt redskapshusene og på kaien ellers 

(figur 12). 

 

Figur 12: Figuren viser eksempel på utelagring av utstyr. Buen i høyre kant er utdatert og dekker ikke dagens behov til bruk i 
fiske. 

Bygg hvor Bofisk har sitt fiskemottak er regulert i egen plan (Detaljregulering - Nerbyen Bofisk AS på 
moloen, planID 1264). Planen tredde i kraft den 14.4.2011. 
 
Parkeringssituasjonen på fiskerikaia fremstår som uryddig. Videre utover mot moloen fra Fiskerkaia 

er det sperret med bom (figur 13). Dette begrenser naturlig motorisert ferdsel utover moloen til det 

nødvendige. Ut til Fiskerkaia er det imidlertid ikke begrensinger i adkomst med bil. Dette medfører at 

privatpersoner som har båt gjennom Bodø båtforening, fiskere og andre benytter seg av muligheten 

til å parkere på de oppmerkede parkeringsplassene på området.  
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Figur 13: Utenfor Bofisk AS (hvitt bygg) er det et større manøvreringsareal. De røde buene i bakkant er ikke tilpasset dagens 
bruk.  

5.2.4 Moloen og Rundholmen 

Moloen starter ved molorota. I tillegg til å beskytte området innenfor mot uvær, gir moloen adkomst 

til Fiskerkaia, båtplasser til Bodø Båtforening, Kystlaget Salta sine båter, Rundholmen og Molokroken 

og plasser til Bodø gjestehavn. Utover praktiske hensyn er Moloen kanskje det mest benyttede 

rekreasjonsområde i Bodø og benyttes til spaserturer, trening og rekreasjon. Betongmuren langs 

moloen går hele veien fra Molorota og helt ut til molens ende. Det er et opphold i muren mot 

Molokroken og Rundholmen. I dagens situasjon finnes det ikke sitteplasser mellom de første buene 

og Molokroken. Dette gjør at området dårlig tilrettelagt for alle grupper. Det finnes enkelte benker 

på utsiden av betongmuren på vestsiden av muren. For å komme til disse må man klatre over muren 

(figur 14).  
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Figur 14: Benker på utsiden av betongmuren på moloen er populære på fine dager. Man må klatre over muren for å komme 
seg til benkene.  

Molokroken ligger like ved Rundholmen. Så langt det er kjent stod bygget tidligere på en av 

Hjartøyene. Det har også vært benyttet til terminalbygg for sjøflyhavnen som tidligere var lokalisert 

på innsiden av Moloen. Bygget er ikke vernet, men har en historie som vurderes i planen å være 

viktig å ivareta. Bygget bærer preg av at det er behov for vedlikehold. I Molokroken har Kystlaget 

Salta kafedrift på dugnad. Det er benker på plassen utenfor bygget. Plassen er utflytende, og det er 

ikke noe klart skille mellom plassen og kjøre/gangareal (figur 15).  
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Figur 15: Figuren viser bilde tatt fra plattingen ovenfor Molokroken. Plassen utenfor Molokroken er utflytende mot 
kjøreareal. Det er plassert enkle parkbenker som kan flyttes etter behov. 

Ytterst på Moloen er det etablert en snuplass. Det er også plassert benker her. På ytterste delen av 

Moloen ligger båtene til Kystlaget Salta (figur 16 og 17) 

 

Figur 16: Båtene til Kystlaget ligger ytterst på Moloen. På denne delen av moloen er kjøredekket bredt. 
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.  

Figur 17: Benker i snusirkel ytterst på Moloen. Utsikt mot festningen på Nyholmen og innseilingen til Bodø havn.  

I handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum, 2020 – 2030 er Rundholmen beskrevet som et 

område som gir naturpreg og er en viktig kvalitet i området (figur 18).  

 

Figur 18: Rundholmen gir området et naturlig preg. Dette er viktig å ta vare på. 

5.3 Stedets karakter 
Planområdet er stort og har mange forskjellige karakteristikker utfra hvor i planområdet man 

oppholder seg. Innerst er planområdet rammet inn av bebyggelse langs Moloveien mot Sør og 
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Raddison Blu og Stormen Bibliotek mot øst og har et bymessig preg. Bebyggelsen som grenser mot 

planområdet, bidrar til det bymessige. Mot Moloveien har ikke bebyggelsen ikke noe utmerket preg. 

Stormen bibliotek og Radisson utmerker seg som ikoniske bygg. Spesielt stormen fremstår som et 

signalbygg i området.  Området er ellers åpent og luftig.  

Moloveien er i dag på kjørendes premisser og må ansees som et område hvor bil prioriteres fremfor 

myke trafikanter. Dette bidrar til hvordan programmeringen av 1. etasjene mot Moloveien er lagt 

opp, med mangel på utadrettet virksomhet.  

Langs Moloveien ligger restaurantene Egon og Gatsby og restaurantbåten Hovda. Gatsby har som 

nevnt uteservering på Sandkaia. På fine dager er uteserveringene godt besøkte.  

I Molostua holder Opplev Nord AS til. Opplev Nord driver blant annet med utlån/utleie av sykler og 

guidede turer i Bodø sentrum og bymarka. 

På innsiden av moloen ligger Fiskerkaia. Dette området er viktig i forhold til identiteten og historien 

til Bodø og havna. Gjennom forprosjektet og planprosessen er det lagt mye vekt på opprusting av 

Fiskerkaia for å legge bedre til rette for fiskerne.  

Rundholmen er i hovedsak inngrepsfritt og har dermed et naturlig preg. Dette er en viktig kvalitet i 

området som er viktig å ivareta.  

Etter hvert som man beveger seg utover Moloen får man utsikt mot Sandhornet, Fugløya og 

Børvasstindan i horisonten og man kommer nærme innseilingen til Bodø havn, Lille Hjartøy og 

Nyholmen. Fra ytterst på moloen får man et godt inntrykk av naturen som omkranser byen. I hele 

planområdet har man nærhet til sjø, men ved Molorota er den eneste plassen i indre havn hvor man 

har mulighet for direkte og uhindret kontakt med vannet. Man må ellers til Rundholmen eller 

Breivika for å komme uhindret til sjøen.  

Planområdet kan karakteriseres av at man får mange opplevelser og uttrykk – fra det bymessige til 

det mer naturnære på den korte turen mellom Sandkaia og ytterst på Moloen.   

I havneområdet på innsiden av moloen er det et mangfoldig og variert bruk. Bodø Havn har 

gjestehavn her. Fiskeflåten til Bodø er tilknyttet Fiskerkaia. Av private båtplasser har Bodø 

båtforening om lag 400 båtplasser og i Molobukta ligger det ca. 60 plasser. Kystlaget Salta har båtene 

sine ytterst på Moloen. Det er mulig å kjøpe reker rett fra reketrålere langs Sandkaia. 

Redningsselskapet har båt liggende her. Pust har etablert flytende badstue som et populært og godt 

mottatt element i havna. Stella Polaris og Explore Salten tilbyr RIB-turer fra planområdet til kjente 

plasser som blant annet Saltstraumen og båtforretninger har nye som ligger til utstilling ved 

gjestehavna. Mangfoldet i havna som består av alle overnevnte bidrar sammen til å gjøre 

havneområdet innenfor Moloen unikt.  

5.4 Landskap  
Landskapet i planområdet er flatt og er rammet inn av bebyggelse sør i planområdet og de 

omkringliggende fjellene etter hvert som man beveger seg utover moloen.  

I planområdet er det gode solforhold. Når solen står i vest, er hele planområdet soleksponert. 

Midtnattsolen er en viktig kvalitet i sommermånedene.  
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På vinterhalvåret er planområdet, som Bodø for øvrig, preget av østavind. Hele Moloen er utsatt for 

høst og vinterstormer. Noe som også er en kvalitet i området som trekker folk mot Moloen i all slags 

vær (figur 19).  

 

Figur 19: Høststormene er et fascinerende skue fra Moloen. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke noen kjente kulturminner innenfor planområdet. Kulturen og identiteten til Bodø er 

imidlertid godt forankret innenfor planområdet. Spesielt gjennom Fiskerkaia.  

5.6 Naturverdier  
Det er ikke kjente naturverdier innenfor planområdet. Rundholmen har et naturlig, uberørt preg. 

Planen legger til rette for å videreføre dette. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Havnepromenaden og moloen er et viktig rekreasjonsområde for befolkningen i Bodø. Planen legger 

til rette for en videreutvikling og forsterking av dette som et viktig rekreasjonsområde. Mangel på 

sitteplasser utover moloen bidrar til å gjøre området mindre tilgjengelig. 

5.8 Trafikkforhold 
Moloveien er i dag en kjørevei hvor bil har hovedprioritet. På sørsiden av gaten er det vinkelrett 

parkering på veien som betjener næring i tilstøtende bebyggelse. Rygging ut fra parkeringsplasser er 

uoversiktlig. Kvartal 99 har adkomst til planområdet via undergang fra parkeringshuset og direkte 

adkomst til Moloveien fra kulvert under Hålogalandsgata. I dagens situasjon er det adkomst til 

Moloveien 12 via Moloveien. Ellers er kjøring stort sett knyttet til gjennomkjøring. Det pågår et 

planarbeid for Moloveien 12 som skal legge til rette for adkomst via Konrad Klausens vei. 

Bodø kommune har hatt et pilotprosjekt fra 1. juni 2021 med enveiskjøring av Moloveien. Gata ble 

enveiskjørt fra øst mot vest. Det var tillatt å sykle mot enveiskjøring under pilotprosjektet. 

Parkeringsplasser utenfor Thon hotell ble fjernet slik at Egon fikk utvidet uteservering.  

I forbindelse med 200- årsjubileet ble havnepromenaden opparbeidet. Havnepromenaden skiller 

myke trafikanter fra øvrig trafikk. Fortauet på sørsiden av Moloveien er smalt og oppfyller ikke 

kravene i kommunalteknisk norm.  

Det er ikke kollektivtransport i Moloveien. Regionbusser og by-busser (linje 1- 4) kjører Dronningens 

gate og Hålogalandsgata.   

Ulykkesregistrering innenfor planområdet vises i figur 20.  

• 4 ulykker i krysset Moloveien/Hålogalandsgata, gjelder tre med bil og en mc, lettere 
skader 

• 1 ulykke i Storgata ved Sandkaia, fotgjenger rygget på, lettere skade 

• 2 på strekningen Storgata – Konrad Klausens vei, en bil- og en sykkelulykke, lettere 
skader 

• 2 like vest for kryss Konrad Klausens vei, en mc – lettere skade, og en fotgjenger – 

alvorlig skade 
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Figur 20: Figuren viser ulykkesregistreringer i planområdet. 

5.9 Barns interesser 
Det er ikke konkret tilrettelagt for barn innenfor planområdet. I Molorota er det tilgang til sjø via 

båtslippet. Dette er løftet frem som en kvalitet for barn i flere innspill til planoppstart. 

5.10 Universell tilgjengelighet 
Planområdet er flatt og lett å bevege seg i. Utover Moloen er det mangel på hvilebenker. Dette gjør 
moloen mindre tilgjengelig for enkelte brukergrupper. Adkomst fra kv. 99 er ikke universelt utformet. 
 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp ligger i fortauskant på sørsiden av Moloveien. Det er av nyere dato, og det er dermed 
ikke behov for å fornye dette.  
 
Det er lagt vannledninger til bryggene til gjestehavna samt en vannledning og spillvann til Bofisk AS.  
 
Overvann ledes fra kummer i Moloveien til havnebassenget.  
 
Vannledninger i planområdet er ellers privat.  
 

5.12 Grunnforhold 
Planområdet ligger hovedsakelig på fylling (figur 21). I kvartærgeologisk kart (løsmassekart) er det 

innenfor plangrensen kun registrert fyllmasse (figur 22). I Kart over marin grense og mulighet for 

marin leire er det innenfor plangrensen vist svært stor mulighet for marin leire.  
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Figur 21: Bilde til venstre viser flyfoto over planområdet fra 1946. Bildet til høye viser flyfoto over planområdet fra 2018 

 

Figur 22: Bildet til venstre viser den kvartærgeologiske statusen. Området er registrert som fyllmasse. Bildet til høyre viser 
mulighet for marin leire. Blått indikerer stor mulighet for marin leire. 

5.13 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det vises til vedlagt ROS-analyse 
 

5.14 Næring 
På Fiskerkaia driver Bofisk AS fiskemottak. Fiskerflåten til Bodø er tilknyttet Fiskerkaia og Stella 

Polaris holder til her. Explore Salten ligger på bryggen i tilknytting til Sandakaia. Samme med 

badstuen til Pust. I Moloveien er det tre restauranter (Gatsby og Egon og Hovda), bank (DNB) og 

hotell (Thon). Opplev Nord AS har sine lokaler i Molostua.  

5.15 Analyser/ utredninger 

5.15.1 Forprosjekt 

Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet et forprosjekt for å kartlegge mulighet for 

utvikling og behov innenfor planområdet. Forprosjektet er utarbeidet med bakgrunn i målsetting i 

KPA 2018 – 2030, Bodø Havn sitt ønske om tilrettelegging for en opprusting av Fiskerkaia og 

tilrettelegging i forbindelse med Bodø 2024.   

I forprosjektet ble det lagt stor vekt på medvirkning fra de forskjellige aktørene innenfor 

planområdet. Forprosjektet er dermed et resultat av bred medvirkning fra de forskjellige aktørene og 
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forankret i de tre hovedmålsettingene med planen. Forprosjektet ligger til grunn for 

reguleringsplanen.  

5.15.2 Trafikkanalyse 

I forbindelse med planarbeidet med områdeplanen for Molobyen ble det utarbeidet en 
trafikkanalyse som også tar for seg konsekvensene ved å stenge Moloveien for gjennomkjøring. 
Trafikkanalysen konkluderte med at stenging av Moloveien ikke vil gi negative konsekvenser for 
omkringliggende veistrukturer. Trafikkanalysen ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. 
 

6 Beskrivelse av planforslaget 
Hensikten med planen er å følge opp intensjonen til KPA 2018 – 2030 i forhold til planlegging og bruk 
av Moloveien. Planen tar sikte på å være konkret, men samtidig fleksibel nok til å legge til rette for 
ønsket arealbruk innenfor planområdet. Videre skal planen legge til rette for en opprusting av 
Fiskerkaia. Den legger også til rette for en opprustning av Molokroken og plassen utenfor.  
 

6.1 Konsept for arealbruk 
Rapporten Forprosjekt for Kulturhavna, utarbeidet av WHITE og KOHT arkitekter ligger til grunn for 

planforslaget. Løsningene er noe bearbeidet i planforslaget. Men planen følger fortsatt opp 

innspillene som kom i medvirkningsfasen som forprosjektet baserer seg på.  

6.2 Reguleringsformål 
Innenfor planområdet reguleres arealet til følgende formål (figur 23): 

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.  

• Havneområde i sjø 
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Figur 23: Figuren viser forslag til plankart. 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
6.3.1 Næringsbebyggelse 
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 24).  

Rammene i planen holdes relativt åpne. Det åpnes for 100% BYA. Byggehøyde reguleres til gesims på 

c +11 og mønehøyde på c +16 (NN2000) og byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen. Videre 

detaljprosjektering skal skje i samråd med Bodø Havn KS, 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 gi langt mer funksjonelle lagringsfunksjoner for fiskerne. 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 for fiskerne og besøkende. 

Bebyggelsen skal utføres slik at siktlinjer ikke blokkeres og publikum som bruker området ivaretas. 

Trebryggen ligger på kote +3.00. Dersom gulv i ny bebyggelse ikke heves til kote +3.40 må 

installasjoner i bygget være slik at de tåler sjøvann og bølgepåvirkning.  
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Figur 26: Figuren viser inspirasjon til nye boder. 

Det er begrenset plass på Fiskerikaia. Det legges derfor ikke til rette for parkering nord for Bofisk AS. 

Det må imidlertid legges til rette for et funksjonelt lossepunkt slik at fiskerne kan losse utstyr som 

benyttes til fiske.  
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Figur 27: Figuren viser hvordan området kan utnyttes. 

6.3.2 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. 

6.3.3 Torg  

Sandkaia (bestemmelsesområde #3) 

Sandkaia reguleres til torg. Hensikten er å ha en funksjonell plass som kan brukes til mange 

forskjellige formål. Arealbruken videreføres i stor grad slik som i dag.  

  

I planen legges det også til rette for et bygg på Sandkaia som kan inneholde forskjellige funksjoner 

som næring/tjenesteyting og bevertning/offentlig eller privat tjenesteyting. Det er et viktig Det har 

vært flere forskjellige forslag til plassering av en slik bebyggelse. Det er derfor lagt et 

bestemmelsesområde over Sandkaia som gir noen rammer for hva som skal hensyntas ved etablering 

av et slikt bygg. Det er viktig at bygget ikke blokkerer siktakser eller bevegelsesakser mellom 

Moloveien og Stormen/Storgata eller fra øvre deler av Storgata mot havna. Det er også et viktig 

premiss at Sandkaia skal beholdes som en fleksibel plass som kan benyttes til forskjellige 

arrangementer.  

For å holde plassering av et slikt bygg mest mulig åpent er det ikke valgt å spesifisere konkrete 

byggegrenser, men heller legge noen føringer for å sikre sikt- og bevegelsesakser samt at Sandkaia 

skal videreføres som en fleksibel plass til ulike arrangementer. Maks tillatt størrelse på bygget er satt 
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til 400 kvm. Med denne størrelsen kan man oppnå en fleksibel bruk av bygget, samtidig som 

overnevnte kvaliteter ikke forringes.  

Molorota 

Molorota reguleres Torg. Området må sees i sammenheng med Bodø 2024. I forprosjektet ble det 

foreslått et trappeamfi som skal gi kontakt med sjøen.  

Båtutslippet som er i dag er trangt, bratt og i dårlig stand. Dette er et område hvor det ferdes mange 

mennesker og planen legger opp til en økt bruk fra gående og syklende. 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 og heller satse 

på 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.  

Forprosjektet foreslår å åpne opp Molostua og danne et prosjektrom fremfor bygget (figur 26). 

Planen legger til rette for dette. Figur 27 viser illustrasjon fra forprosjektet. 

 

Figur 24: Forprosjektet viser hvordan Molostua kan åpnes opp og gi mulighet for et prosjektrom som kan benyttes til 
forskjellige aktiviteter. 
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Figur 25: Figuren viser hvordan området kan utvikles innenfor planen. Planen legger til rette for en videreføring av tilkomst 
til sjø og ikke en bryggekant som i forprosjektet. 

6.3.4 Gatetun (Moloveien) 

Moloveien mellom Konrad Klausens vei og Storgata reguleres arealet til gatetun. Det er dette arealet 

som er definert som et satsingsområde i KPA 2018 - 2030. 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. I Kvartal 99 er det ca. 350 parkeringsplasser. Det er etablert en gangakse fra parkeringshuset 

til Moloveien via Kulvert under Hålogalandsgata. Kvartal 99 dekker dermed godt inn de plassene som 

fjernes fra Moloveien.  

I motsetning til Sandkaia som også skal fungere som en åpen og funksjonell plass som eksempelvis 

kan benyttes til større arrangementer er det her viktig å tilrettelegge for aktiviteter som innbyr til 

opphold på en annen måte. Figur 28 viser en illustrasjon av foreslått utforming av arealformålet. 

Figur 29 og 30 viser snitt fra figur 28.   
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Figur 26: Figuren viser en illustrasjon over hvordan Moloveien forskjellige alternativer for utforming av Moloveien. Det er 
tegnet inn snitt som viser alternativer for utforming av gata. Snittene er vist i figur 8 og 9. 
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Figur 27: Figuren gjengir snittene B-B og C-C som er vist i figur 7 

 

Figur 28: Figuren gjengir snittene D-D og E-E som er vist i figur 7 
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Innenfor møbleringssonene i Moloveien kan det etableres forskjellige installasjoner som tilbyr til 

opphold, lek og rekreasjon. Figur 29 viser eksempler på hva møbleringssonen kan inneholde. Bodø 

kunstforening som holder til i Moloveien 10 kan for eksempel bruke transparente paviljonger i glass 

til kunstutstillinger og det kan være forskjellige former for servering. Installasjoner kan være 

permanente, men bruken kan likevel være fleksibel. Det er viktig at planen er så fleksibel at det ikke 

lages begrensinger som gjør at byrommet ikke får utnyttet sitt fulle potensiale.  

Det kan også etableres sykkelparkering i Moloveien. 

 

Figur 29:Figuren viser forslag til forskjellige installasjoner. 

Innenfor arealformålet tillates kjøring for nyttekjøretøy (varelevering, renovasjon, drift og 

vedlikehold), utrykningskjøretøy og kjøring til eiendommer tilstøtende Moloveien. Kjøreretning skal 

være fra vest mot øst. Kjøreretning gjelder ikke for utrykningskjøretøy. 

Det er gjort vurderinger på hva som er mest hensiktsmessig tillatt kjøring av øst – vest eller vest – 

øst. Begrunnelsen for at det foreslås vest - øst er hovedsakelig at bakken opp mot Prinsens gate er 

bratt og at det derfor vil kunne oppstå problemer med å komme opp bakken på vinterstid. Dette er 

blant annet problematisert fra Bofisk AS i høring til oppstart. Dette er en utfordring som også vil gjøre 

seg gjeldende også ved annen varelevering. Det er videre gjort en vurdering på om dette kan 

vanskeliggjøre varelevering til Radisson med tanke på at det ikke er lagt opp til å kunne snu vest for 

gatetun. Radisson har varelevering til rampe på sør-østre hjørne mot kryss Moloveien x 

Hålogalandsgata. I reguleringsplan for Kulturkvartalet er det tillatt med varelevering utenfor 

hovedinngang mot Storgata. Det er derfor vurdert at varelevering til Radisson skal være ivaretatt 

med det foreslåtte kjøremønsteret.  

Det skal også tilrettelegges for HC-parkering og oppstillingsplass for buss utenfor Thon hotell.  

Når det gjelder varelevering er det varelevering til Moloveien 10 og Moloveien 14 og 16 (figur 30). 

det må tas hensyn til og legges til rette for varelevering når Moloveien detaljprosjektertes. Det er et 
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pågående arbeid med reguleringsplan for Moloveien 12. Varelevering og kjøring til eiendom skal 

ivaretas fra Konrad Klausens vei i denne planen.  

 

Figur 30: Figuren viser en illustrasjon av varelevering i Moloveien.  

6.3.5 Molo  

Reguleringen er i stor grad en stadfesting av eksisterende arealbruk. Det tillates nødvendig 

vedlikehold på moloen. Som vist i forprosjektet tillates det å åpne opp i betongrekkverket og legge til 

rette for opphold på utsiden. Åpningen må utformes slik at det ikke forringer funksjonen til moloen. 

Som en beskyttende struktur mot uvær. Figur 31 viser eksempel på hvordan det kan gjennomføres. 
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Figur 31: Figuren viser løsning for å åpne opp moloen slik at flere mennesker kan komme til på utsiden av betongmuren. 

Ytterst på moloen, hvor Kystlaget Salta har båtene sine kan det etableres en langbenk som utformes 

på forskjellige måter for å gi beskyttelse mot vær og vind (figur 32 og 33). Benken skal ikke etableres 

på en slik måte at den kommer i konflikt med kjøretøy som utfører nødvendig vedlikehold på 

Moloen.  

 

Figur 32: Figuren viser oversikt av benkeplassering ytterst på moloen. 
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Figur 33: Figuren viser foreslått utforming av benkene ytterst på moloen. 

6.3.6 Fortau 

o_SF reguleres til fortau. Fortau skal utformes i henhold til kommunalteknisk norm.  

6.3.7 Vei 

o_V1 

Området reguleres vei innenfor arealformålet kan det etableres lomme for kortidsparkering på 

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

detaljprosjektering.  

o_V2 

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

Moloveien. Adkomstpiler kan fravike ved detaljprosjektering. 

6.3.8 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 nødvendige varer til fiskerinæringen på fiskerikaia. Videre utover moloen tillates 

kjøring i forbindelse med nødvendig vedlikehold av moloen og andre installasjoner tilknyttet 

farleden.  

6.3.9 Friområde 

Rundholmen reguleres til friområde. Området gir et naturlig preg og er en viktig kvalitet i 

planområdet. På høyeste punkt hvor det er opparbeidet en platting tillates det å gjøre tiltak for å 

oppgradere denne. Det tillates også å legge til rette for å etablere en badetrapp sør for plattingen 

(figur 34). tilrettelegging skal være i tråd med forprosjektet for Kulturhavna 
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Figur 34: Figuren viser Rundholmen i sammenheng med Molokroken og areal regulert til torg utenfor Molokroken.  

Det har vært vurdert løsninger for å gjøre deler av Rundholmen universelt tilgjengelig. Tiltak vil bidra 

til å skape barrierer og forringe det naturlige preget. Det er derfor gått vekk fra denne tanken.  

Rundholmen skal videreføres som et friområde. Det tillates derfor ikke tiltak utover det overnevnte. 

6.3.10 Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 

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 

fiskerflåte, turistbedrifter som tilbyr blant annet deep sea rafting, gjestehavn, småbåthavn, Kystlaget 

Salta, salg av reker langs Sandkaia, flytende sauna som skaper mye aktivitet, etc.   

De indre områdene grenser til Havnepromenaden, Molorota og Sandkaia (figur 35). Siden en av 

hovedhensiktene med planen er en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien er det viktig å se 

de områdene hvor det legges til rette for aktivitet på land i sammenheng med sjøområdene og at 

også sjøen blir mest mulig tilgjengelig for befolkningen.   
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Figur 35: Figuren viser indre del av planområdet. Indre del av havneområdet grenser til Moloveien med havnepromenaden, 
Sandkaia og Molorota. I sjøområdene som grenser til disse områdene skal det legges til rette allmennheten og for bruk som 
fremmer aktivitet og formidling av kystkulturen i Molobukta. 

Det er Bodø Havn KS som disponerer sjøarealet, og formålet er i stor grad en stadfesting av allerede 

eksisterende arealbruk. På grunn av den varierte bruken innenfor arealformålet ser Bodø Havn et 

behov for en fleksibel regulering som ikke setter begrensinger for dagens bruk og fremtidig bruk av 

området. I tillegg til reguleringsplanen reguleres bruken av arealet gjennom avtaler mellom Bodø 

Havn KS og part.  

Kystlaget Salta har kommet med et konkret ønske om plassering av Skandfer-kutteren Faxen. Planen 

legger til rette for denne plasseringen, men hvor Faksen skal ligge må bestemmes igjennom avtale 

med Bodø Havn KS og Kystlaget Salta.  

Det er en pumpe for diesel innenfor moloen. Det tillates også å legge til rette for bensin, men dette 

må utredes og godkjennes av rett myndighet og være i tråd med forskrift om anlegg som leverer 

motordrivstoff før det eventuelt kan etableres.  

6.3.11 Havneområde i sjø 

Dette er en videreføring av dagens arealbruk. Det tillates ikke brygger eller andre installasjoner 

innenfor arealformålet.  
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6.4 Kulturløypa 
I forprosjekt ble tanken om en kulturløype etablert (figur 36). Kulturløypen går fra Sandkaia til ytterst 

på Moloen. Utformingen av forprosjektet legger opp til ulike plasser innenfor planområdet som kan 

benyttes til permanente og midlertidige tiltak i forbindelse med Bodø 2024 og ellers. Eksempler kan 

midlertidige/permanente paviljonger i Moloveien og permanente kunstverk/objekter som formidler 

historien til Bodø. Noe som gjør Kulturhavna unikt i forhold til tilsvarende plasser i andre byer.  

 

Figur 36: Figuren viser tanken med kulturløypen. 

6.5 Bebyggelsens plassering og utforming 
6.5.1 Bebyggelsens høyde 
Det legges til rette for ny bebyggelse på Sandkaia og Fiskerikaia. Bygget på Sandkaia tillates oppført i 
en etasje.  
 
For bebyggelsen på Fiskerkaia settes maks gesims på kote +11 og mønehøyde på kote +16 (NN2000). 
Dette er de samme høydene som ligger inne for bebyggelsen langs Moloen i planen for Molobyen. 
Planen må være detaljert nok til at det finnes noen rammer, men samtidig fleksibel nok til å sette 
begrensinger slik at det senere må søkes dispensasjon fra planen. Det fastsettes derfor krav om at 
bebyggelsen her skal gis estetisk omtanke og en miljømessig kvalitet som ikke reduserer 
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opplevelsesverdien av Moloen. Bebyggelsen skal utformes med saltak for å videreføre det uttrykket 
bebyggelsen har i dag. Utforming av bebyggelsen skal være funksjonell for den bruken den er ment 
for, samtidig som den ivaretar det estetiske. Bebyggelsen skal derfor detaljplanlegges i samråd med 
fiskerne, Bodø havn.  
 
6.5.2 Grad av utnytting 
Innenfor arealformålene Næring/tjenesteyting, annen offentlig eller privat tjenesteyting og næring 

tillates utnyttelse på 100% BYA. Innenfor #3 tillates bygg med grunnflate på 250 m2. 

 

6.6 Parkering 
Parkering utenfor Bofisk AS skal være i tråd med bestemmelser i til enhver tid 

gjeldendekommuneplanens arealdel. 

Det skal leggs til rette for HC-parkering utenfor Thon hotell, samt oppstillingsplass for buss.  

 

6.7 Tilknytning til infrastruktur  
Planområdet er tilknyttet Hålogalandsgata i øst. I vest er planområdet tilknyttet Prinsens gate og 

Hernesveien via Moloveien. Ledningsnettet som ligger i Moloveien er relativt nytt, og har ikke behov 

for oppgradering.  

 

6.8 Trafikkløsning 
For å følge opp KPA 2018 – 2030 stenges Moloveien for gjennomkjøring. Mellom Hålogalandsgata og 

Storgata tillates fortsatt biltrafikk slik at parkeringsplassene til Radisson fortsatt er tilgjengelige via 

Moloveien.  

Innenfor arealet som stenges for gjennomkjøring tillates kjøring til tilstøtende eiendommer, 

renovasjon, varelevering, drift av gata og uttrykning.  

I forbindelse med planarbeidet med områderegulering for Molobyen ble det utarbeidet en 

trafikkanalyse som også vurderte konsekvenser for stenging av Moloveien. Analysen konkluderte 

med at stenging av Moloveien ikke vil ha negativ effekt på omkringliggende veinett.  

 
6.8.1 Kjøreatkomst 
Planområdet er tilknyttet Hålogalandsgata og Dronningens gate i øst og. Plangrensen går i Moloveien 
i vest. Moloveien er tilknyttet Prinsens gate og Hernesveien i vest.  
 
 
6.8.2 Utforming av veier 
Trafikkareal skal utformes etter vegnormal og kommunalteknisk forskrift 
 
 
6.8.3 Varelevering 
Vareleveringen utenfor Radisson videreføres som i dag. Videre tillates det varelevering innenfor 

arealformål gatetun til tilstøtende eiendommer gjennom hele året. Gjennomkjøring for varelevering 

kan tillates etter nærmere vurdering på vinterhalvåret. Vareleveringen må tidsstyres til tidspunkt 

hvor ferdselen i område er minimal.    
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6.8.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Planområdet reguleres på de myke trafikanters premisser. Gatestrekket som stenges for 

gjennomkjøring skal skiltes slik at det fortsatt er tillatt å sykle gjennom området.  

6.9 Planlagte offentlige anlegg 
Arealene innenfor plangrensen er offentlige og skal fortsatt være det.  

6.10 Universell utforming 
For området gjelder krav om universell utforming fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK). 
 

6.11 Kollektivtilbud 
Nærmeste kollektivholdeplass er Bodø sentrum (ca. 400 meter unna). Holdeplassen betjener alle 

bybussene og må    

6.12 Kulturminner og kulturmiljø 
Bygningsmassen innenfor planområdet er av relativt ny opprinnelse og har ikke noen antikvariske 
verdier. Molokroken har en historie som terminalbygg for sjøflyhavna tilbake i sin tid. Bygget er ikke 
vernet, men det ansees likevel viktig at bygget bevares med det uttrykket det har i dag. Det tillates 
derfor nødvendig vedlikehold som ikke endrer formuttrykket til bygget.  
 
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.  

6.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Vann og avløp er etablert i fortauet under fortau på sørsiden av Moloveien. Ledningsnettet er av 

nyere dato og det er derfor ikke behov for en oppgradering av ledningsnettet. Ved opprusting av gata 

må det tas hensyn til anlegget.  

Vann og avløp ligger innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 hvor det tillates uteservering. 

Installasjoner. 

6.14 Plan for avfallshenting/søppelsug 
Det tillates avfallshåndtering for næringseiendommer tilstøtende arealformålet innenfor 

arealformålet gatetun. Avfallshåndtering skal tidsstyres til tidspunkt hvor det normalt ikke er mye 

mennesker i området.  

6.15 Bestemmelsesområder 

6.15.1 #1 og 2 

Innenfor bestemmelsesområde 1 og 2 tillates etablering av uteservering. Tillatelse gis av grunneier 

etter en helhetlig vurdering. Installasjoner som etableres over vannledninger må ikke være faste. 

Dersom det etableres installasjoner over kummer må det legges til rette for at det er enkel tilgang til 

disse.  
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Installasjoner i forbindelse med uteservering skal gis et helhetlig uttrykk langs hele fasadelivet.  

6.15.3 #4 

Bestemmelsesområdet er en viktig gangakse fra kvartal 99 til Moloveien og sentrum for øvrig. 
Innenfor området tillates ikke parkering. Rommet mellom bygningene skal gis en utforming som føles 
trygt å bevege seg igjennom og eventuelt oppholde seg.  
 

6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Planområdet ligger i hovedsak under kote 3,40 (NN2000). Bebyggelse skal som hovedregel ikke 

bygges under kote 3,40, men dersom det ikke er gjennomførbart skal bebyggelsen kunne tåle 

sjøvann og bølgepåvirkning.  

I forbindelse med uønskede hendelser i anleggsfasen kreves det godkjent plan for å hindre dette. 

Planen skal være godkjent før igangsettelsestillatelse. 

Planområdet ligger under marin grense og innenfor aktsomhetssone som viser stor mulighet for 

marin leire. Det stilles krav om dokumentasjon om stabil grunn før brukstillatelse/ferdigattest. 

Området er åpent og dermed eksponert for vind. Tiltak som allerede gjennomføres er stenging av 

Moloen ved ekstremvær.  

 

6.17 Rekkefølgebestemmelser 
Før rammetillatelse: 

• Ved tiltak som krever inngrep i grunnen skal geotekniske undersøkelser være gjennomført 

• Det skal utarbeides massehåndteringsplan 

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

og illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse være godkjent av Bodø kommune, 

Byutvikling. 

Før igangsettelsestillatelse 

• Ulempeplan, med håndtering av problemer og avbøtende tiltak skal foreligge ved søknad om 

igangsettelsestillatelse. 

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

for håndtering av forurensede masser i henhold til forurensingsforskriftens kap. 2. Tiltaksplan 

godkjennes av forurensningsmyndighet. 

• Eventuelt massebudsjett skal foreligge. 

Før brukstillatelse/ferdigattest 

• Før brukstillatelse eller ferdigattest skal masseregnskap foreligge 

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

brukstillatelse og ferdigattest. 

• Dokumentasjon som bekrefter at området har tilstrekkelig stabilitet. 
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6.18 Vurdering av bro og bystrand 

6.18.1 Bro 

I forprosjektet ble det vist to alternativer for en gangbro over havnebassenget. Det ene alternativet 

er illustrert i parallelloppdraget for Molobyen. Det andre er vurdert i forprosjektet for Kulturhavna 

(figur 37).   

Slik som figuren viser, vil alternativet fra Sandkaia lande på rett ved fiskemottaket til Bofisk AS og 

dermed komme i konflikt med næringsinteressene på Fiskerkaia. I tillegg vil det begrense bruken av 

det indre havneområdet. 

Broen fra Havnepromenaden vil kunne legges slik at det ikke kommer i konflikt med Fiskerkaia. Broen 

vil kunne tilføre planområdet en ekstra kvalitet, men det vil også kunne bidra med og trekke aktivitet 

vekk fra Molorota og hindre sikt til Stormen fra deler av Moloveien og Molorota. Den kan også 

komme i konflikt med en utvidelse av gjestebrygge for Bodø havn.  

Av de to alternativene vil planen legge til rette for at broen fra Havnepromenaden kan etableres. 

Opparbeiding av andre områder som Sandkaia og Moloveien skal prioriteres før bro.  

 

Figur 37: Figuren til venstre viser illustrasjon fra forprosjektet til Kulturhavna. Figuren til høyre viser bro som ble vist i 
forbindelse med Molobyen. 

6.18.2 Bystrand 

Området hvor forprosjektet viste en bystrand ligger innenfor planen til Molobyen og arealformål 

sentrumsformål/blågrønn struktur (figur 38). Det er knyttet bestemmelser og 
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rekkefølgebestemmelser til dette området i planen for Molobyen som ikke kan oppheves av planen 

for Kulturhavna. Planen for Kulturhavna tar derfor ikke med seg dette arealet.  

 

Figur 38: Figuren viser reguleringsstatus hvor det er illustrert bystrand. 

7 Konsekvensutredning 
Planen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Det vises til begrunnelse i pkt. 2.5 
 

8 Virkninger av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 
Reguleringsplanen er i tråd med overordnede planer. Den legger til rette for bruk av Moloveien i tråd 

med kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025. Planen vil bidra til å danne et nytt byrom i en viktig del 

av Bodø sentrum og knytte Molobyen og sentrum sammen.  

 

8.2 Landskap 
Planen vil ikke endre landskapsbilde innenfor planområdet. 

8.3 Stedets karakter 
Moloveien er i dag på bilens premisser. Gata vil endre karakter fra å være en gjennomkjøringsvei og 

parkeringsplass til å bli et byrom på myke trafikanters premisser hvor det tilrettelegges for aktivitet 

og opphold. 

Det legges til rette for at fiskerkaia rustes opp med ny bebyggelse tilpasset dagens fiske. Det er krav 

om at utrykket til bebyggelsen ikke skal endres vesentlig fra dagens bebyggelse. 

8.4 Byform og estetikk 
Byformen påvirkes ikke av planen, men planen legger til rette for en oppgradering av gatedekket i 

Moloveien, Sandkaia, fremfor Molostua og utenfor Molokroken. 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke spesielle kulturverdier i planområdet som vil bli påvirket at reguleringsplanen 

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Regulert areal er i hovedsak allerede opparbeidet med bymessig preg, og tiltaket vil ikke ha 
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konsekvenser for naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser eller 

økologiske funksjoner.  

Rundholmen er eneste arealet innenfor planområdet som har et naturlig preg. Rundholmen 

reguleres friområde. Det tillates ikke tiltak på rundholmen utover tiltak vist i forprosjektet for 

Kulturhavna.  

8.7 Forholdet til FNs Bærekraftsmål 
11- Bærekraftige byer og samfunn: Planen legger til rette for myke trafikanter av bodø sentrum. 

Planen legger også til rette for attraktive uterom i sentrum. 

17 – Samarbeid for å nå målene: 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. 

 

8.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planen vil ha positive konsekvenser for rekreasjonsinteresser og rekreasjonsbruk. 

Planen forsterker Moloen som turmål gjennom å legge til rette for å gjøre området rundt 

Molokroken mer attraktivt og ved å legge til rette for sittebenk ytterst på Moloen. Planen legger også 

til rette for å etablere flere sitteplasser mellom Fiskerikaia og Molokroken og gjør dermed området 

tilgjengelig for flere mennesker.  

Moloveien stenges for biltrafikk og det legges til rette for at arealet mellom Stormen bibliotek og 

Molostua er på de myke trafikanters premisser. Det legges til rette for installasjoner som innbyr til 

opphold og aktivitet.  

Planen legger til rette for at det vil være mer attraktivt med utadrettet virksomhet i 1. etasje langs 

Moloveien.  

8.9 Uteområder 
Planen legger til rette for Moloveien som et byrom. I Fremtidige boligprosjekter i sentrum vil kunne 

utbygger kunne legge til rette for felles uteoppholdsareal i Moloveien i tråd med kommuneplanens 

arealdel. 

 

8.10 Trafikkforhold 
Planen vil ha positive konsekvenser for trafikkforhold innenfor planområdet. 

Moloveien stenges for gjennomkjøring mellom Storgata og Konrad Klausen vei. Dette gjør det 

tryggere for myke trafikanter. Stenging medfører også at gjennomgangstrafikken mellom 

Hålogalandsgata og Prisens gate vil reduseres. Dette gjør det også tryggere for myke trafikanter også 

på de områder som ikke stenges for gjennomkjøring. Trafikkmengden vil dermed reduseres i hele 

planområdet.  

Det legges ikke til rette for kollektiv innenfor planområdet. Avstanden til holdeplass Bodø sentrum er 

under 500 meter og planområdet har god kollektivdekning.  
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I forbindelse med planarbeidet med områderegulering for Molobyen ble det utarbeidet en 
trafikkanalyse som også vurderte konsekvensene av en stenging av Moloveien. Denne konkluderte 
med at en stenging av Moloveien ikke vil ha negative konsekvenser på omkringliggende 
trafikkarealer.  
 

8.11 Barns interesser 
Planen legger til rette for en møbleringssone i Moloveien hvor det blant annet skal legges til rette for 

lek for barn.  

Planen legger til rette for en oppgradering av arealet hvor det er båtslipp i dag slik at adkomsten til 

sjøen blir tryggere.  

Fremtidige boligprosjekter vil kunne løse felles uteoppholdsareal i Moloveien og bidra med å legge til 

rette for lek for barn.  

 

8.12 Universell tilgjengelighet 
For området gjelder krav om universell utforming fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK). 
 

8.13 ROS 
ROS-analysen viser at planområdet er utsatt for flom ved flo. Det er satt bestemmelser mot at tiltak 
og bygninger under c +3,40 (NN2000) skal bygges slik at de kan tåle sjøvann og bølgepåvirkning.  
 
Planen forslaget vil redusere trafikken innenfor planområdet og dermed minke faren for 
trafikkulykker.  
 
I forbindelse med anleggsarbeider er det stilt krav om plan for gjennomføring av anleggsfasen før 
igangsettelsestillatelse. 
 

8.14 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp er etablert i nyere tid. Det tillates uteservering over ledninger og kummer. 

Bestemmelsene til planen sikrer installasjoner må utformes slik at det er lett å komme til kummer og 

at installasjoner kan fjernes dersom det må gjøres vedlikehold på ledninger. Planen har dermed ikke 

konsekvenser for Vann og avløp.  

Ytterst på Sandkaia ligger et teknisk bygg som server havna. I plan for Kulturkvartalet (planID 1261) er 

dette bygget regulert vekk. Tekniske installasjoner skal inngå  

8.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Opparbeiding av Moloveien, Sandkaia og Molokroken vil gi investeringskostnader for kommunen.  

8.16 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planen legger til rette for en aktivisering av gateplan i Moloveien – i tråd med innspill som kom fra 

gårdeierne og næringsdrivende langs Moloveien. Det legges til rette for en fem meter bred sone for 

uteservering. En opprustning av Moloveien, fjerning av parkeringsplasser og forbud mot 

gjennomkjøring vil gjøre området mer attraktivt og dermed også gi positive konsekvenser for 

næringsdrivende langs Moloveien 

Planen legger til rette for en oppgradering av Fiskerkaia. Området kan utvikles slik at det svarer til 

dagens krav for lagring av redskaper bruk benyttet i fiske.  
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8.17 Interessemotsetninger 
Fjerning av parkeringsplasser i Moloveien vil føre til reduserte parkeringsinntekter. Noe av 

inntektene vil dekkes inn med inntekter som kommer av utleie av gategrunn.  

Planen legger til rette for fjerning av parkeringsplasser på fiskerikaia. Dette er i utgangspunktet ikke 

ønskelig fra fiskerne, men grunnet tilgjengelig areal er det nødvendig å prioritere en opprustning av 

bygningsmassen innenfor arealformålet.  

Det vil ikke lengre være anledning for å benytte Moloveien for gjennomkjøring eller parkering.  

8.18 Konsekvenser for trafikk 
I forbindelse med planlegging av Molobyen ble det utarbeidet en trafikkanalyse som også tok for seg 

stenging av Moloveien. Trafikkanalysen viser at tiltaket med å stenge Moloveien for gjennomkjøring 

ikke vil føre til negative konsekvenser for den omkringliggende gatestrukturen 

8.19 Avveining av virkninger 
Virkningene av planforslaget vurderes å ha positiv konsekvens for Bodø sentrum. Tiltaket vil i sum 

skape mer aktivitet i området og vil kunne ha positive ringvirkninger på sentrum for øvrig.  

9 Innkomne innspill til oppstart 
Innspill til oppstart er oppsummert og kommentert i et eget dokument som ligger ved 

planbeskrivelsen. 

10 Annet 
Hensikten med planen er å legge til rette for økt aktivitet innenfor planområdet. I forprosjektet ble 
det også gjort en vurdering av en bro fra Moloveien over til Moloen. Selv om det kan argumenteres 
for at det kunne vært et spennende element i området er dette er en løsning som vil lede mennesker 
vekk fra molorota og deler av Moloveien og dermed bidra til mindre aktivitet i dette området.  
 
I tillegg vil gjøre beslag på havneareal og mulig vanskeliggjøre mulighetene for å utvide gjestehavna 
ved et behov for det. Dette er ikke ønskelig.  
 

11 Avsluttende kommentar 
Planen realiserer intensjonen til KPA 2018 – 2030 med en mer offensiv planlegging og bruk av 

Moloveien.  

Det legges til rette for en opprustning av Fiskerkaia slik at bygningsmassen svarer til dagens krav til 

fisket og bygger dermed oppunder en av de viktigste kulturbærerne til Bodø kommune og identiteten 

til havna. 

Gjennom fleksibel regulering legger planen til rette for at store deler av planområdet kan benyttes 

aktivt til Bodø 2024 – både for midlertidige bruk og faste, varige installasjoner for fremtiden.  

Havneområdet gis en fleksibel regulering som legger til rette for en mangfoldig bruk av havna – både 

med hensyn til en stadfesting av dagens arealbruk og mulighet for fremtidig arealbruk. 

Planen svarer dermed godt på de tre punktene som har vært premissgivende for planen. I tillegg 

svarer planen godt på behovet til Bodø havn.  
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For at området skal utvikles best mulig innenfor rammene denne planen gir bør det legges til rette 

for aktive prosesser som fremmer bruken av planområdet på best mulig vis for Bodø sin befolkning 

og besøkende. 

 

 
 
 
 

 


