
Bodø – attraktiv by i Nord
Hvordan jobbe med helhetlig by- og 
tettstedsutvikling som skaper økonomisk 
verdiskapning – samtidig som byregionen også 
blir mer sosial og miljømessig bærekraftig. 
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byplansjef
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BYGGING AV BYEN
Bodø – byen midt i naturen



Langsiktige målsettinger i kommuneplanen

1. Utvikling av kompakt 
by og sterkt sentrum

2. Sikring av Bodømarka 
som frilufts- og 
idrettsområde for byen

3. Ivareta naturverdier og 
landbruksnæringene 
og legge til rette for 
god utvikling av 
distriktene



1926



1946



Norges mest attraktive 
by 2016

• Forbildefunksjon:
• Sentrumsutviklingen er 

gjennom flere år blitt prioritert i 
kommunens planlegging og 
dette arbeidet har bragt 
resultater.

• Det bygges boliger i sentrum 
og dette er et av de viktigste 
grepene byer og tettsteder kan 
gjøre. Betydningen av at flere 
bor i den sentrale bykjernen 
kan knapt overvurderes, 
smitteeffektene på annen by-
og næringsutvikling er 
fundamental.

• Stormen
• Satsing på uterom

1. Viljen og evnen til å satse 
på sentrumsutvikling som 
virkemiddel for å øke byens 
attraktivitet, langsiktige 
konkurranseevne og 
innbyggernes livskvalitet
2. Ny by – ny flyplass – snu 
det som i utgangspunktet er 
et problem til en ressurs for 
byen



Utvikling av Bodø sentrum - sentrale 
byplanmessige grep:
• Bygging av Glasshuset  i 1992 – overbygd 

offentlig gate
• Vedtak av reguleringsplan i 2008 for 

Nerbyen og kulturkvartalet
• Kommuneplanens arealdel vedtatt i 2014: 

åpner for ny boligbygging i 
sentrumskjernen



Reguleringsplan for Nerbyen med 
Kulturkvartalet– vedtatt okt 2008 



2009





Stormen – historien om  et 
byutviklingsprosjekt og det nye 
kulturkvartalet

• Kommunen eide 2 kvartaler med en sliten 
parkeringsplass og et busstorg.

• De 2 siste ledige tomtene i byen etter bombingen i 1940.
• Økonomisk mulighetsrom åpnet seg
• Mål om å videreutvikle Bodø til en mer attraktiv by –

vitalisere sentrum



Juryens begrunnelse
Biblioteket og konserthuset Stormen er et enestående 
vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk på høyt 
internasjonalt nivå. De to bygningene følger opp 
eksisterende gatestruktur og spiller sammen med 
øvrig bebyggelse og landskap på en måte som beriker 
hele sentrum av Bodø. Arkitekt og byggherre har 
sammen skapt et fremragende forbilde for god 
byggeskikk.

Statens byggeskikkpris







Nytt plangrep:
Åpner for boliger i sentrumskjernen



Nye bestemmelser i KPA for 
byggehøyder, parkering og 
uteoppholdsarealer til boliger i sentrum





Omformingsområder i Bodø sentrum



Nye prosjekter i sentrum



Omforming – sanering – åpne fasader 
mot gata





Balanse mellom vern og utvikling
• Storgataprosjektet
• Sentrumsutviklingsprosjektet



Byrom og grønnstruktur



Bypakke Bodø – kollektiv – gang/sykkel, 
trafikksikkerhet og miljø og Ny riksveg 80



NY BY – NY FLYPLASS
Starter planlegging av 
planleggingen



Den smarte og kompakte byen 
omgitt av hav og grøntarealer.





DEN BLÅ BYEN

Satsing på samarbeid om utvikling av 
matproduksjon i havet
Regionalt samarbeid
Satsing på reiseliv regionalt
Bodø sin rolle i regionen



Takk for oppmerksomheten!

Takk for oppmerksomheten!


