
Rapport

Henning Larsen  Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor  Goudappel Coffeng  NIKU

Parallelloppdrag våren 2020
Bodø - Årstidenes by



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 3

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag2 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

Bakgrunn        4

Team 6

Årstidenes by         8

Lokal identitet 10

Våre løfter til Bodø       11

 Verktøykassen    12

Helhetsplan – Strategi  20

Forbindelser  – Landskap og kultur 36

Mobilitet         48

Bærekraft og mikroklima        60

Eiendomsstrategi  72

Utviklingsområde 1  – Hernes, Terminalbyen     76

Utviklingsområde 2  – Hangåsen, Prærien     88

Utviklingsområde 3 – Tidevannslandskapet    100

Innhold



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 5

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag4 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

Bodø er i rivende utvikling, og kommunen opplever i motsetning til de 
fleste andre kommuner i Nord-Norge, en kraftig vekst. Vi har lenge 
fulgt med på den ambisiøse satsningen Bodø har tatt, og har lagt 
merke til hvordan kommunen vektlegger kultur som en viktig del av 
byutviklingen for å gjøre byen attraktiv for næringsliv og arbeidskraft. 

Bodø er et fremragende eksempel på hvordan man strategisk kan 
skape en attraktiv by å leve og arbeide i. Det at Bodø i 2016 vant 
statens pris “Attraktiv By” for sin bærekraftige by- og lokalutvikling er 
et bevis på dette. Vi har hatt et ønske om å bistå Bodø kommune med 
å styrke byens tiltrekningskraft, konkurranseevne og innbyggernes 
livskvalitet. Vi har brukt vår kompetanse for å hjelpe kommunen å nå 
sine mål. 

Vi har satt sammen en teamorganisasjon av personer med solid 
erfaring i alle de nødvendige faser innen planlegging, landskap, 
infrastruktur, mobilitet og kulturminner. 

Det er med stort engasjement at Henning Larsen, i samarbeid med 
Alliance arkitekturstudio, Kristiania byplankontor, Goudappel og 
Norsk institutt for kulturminner (NIKU) har utført parallelloppdraget i 
Bodø, Ny by – parallelloppdrag mulighetsstudie. 

Vi har brukt vår samlede kompetanse for å sikre at kommunen får det 
beste grunnlaget for å utvikle planer og retningslinjer som sikrer et 
kompakt, levende og inkluderende byliv, og som hensyn tar dagens 
og fremtidens energi- og klimautfordringer, slik at Bodø fortsatt kan 
være et internasjonalt forbilde for god byutvikling. 

Bakgrunn 
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HENNING LARSEN

Med røttene i den skandinaviske designtradisjonen, gjennom å 
kombinere estetiske, sosiale og intellektuelle designfunksjoner, 
utvikler vi levende, bærekraftige arkitektur som strekker seg utover 
seg selv og gir varig verdi til brukerne og lokal kontekst. Vi ble 
grunnlagt i 1959 av den danske arkitekten Henning Larsen, et navn vi 
er stolte av å bære i dag.  
Vår arkitektoniske tilnærming er basert på nysgjerrighet og 
kunstnerisk dristighet, og hviler på et solid fundament av 
kunnskapsbasert design og omsorg om detaljer. Vi designer våre 
prosjekter som sjenerøse bevegelser, som strekker seg ut til publikum 
og lar dem oppleve det uventede, med å oppnå optimale løsninger. 

ALLIANCE ARKITEKTURSTUDIO

Alliance ble etablert i Oslo i 2005. Vi har et internasjonalt miljø og 
er pådriver i å fremme nyskapende design og bærekraftige urbane 
strategier. Som første arkitektkontor i Norge ble vi i 2007 medlem 
av FNs Global Compact. Dette innebærer målrettet langsiktig 
arbeid  for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft både i 
våre prosjekter og i vår organisasjon. Alliance arkitekturstudio er 
sertifisert som Miljøfyrtårn. Vår portfolio inneholder blant annet 
boligprosjekter,  skoler, barnehager, kontorbygg, og større komplekse 
byutviklingsprosjekter. Vi har solid erfaring med planprosesser og 
strategisk planlegging, der visjon og strategier implementeres i 
plandokumenter for å sikre en god utvikling over tid. 

KRISTIANIA BYPLANKONTOR

Etablert av Kristian Ribe i 2018 og jobber med komplekse detalj- og 
områdereguleringer i byområder, utredninger og arkitekturprosjekter.  

 
GOUDAPPEL COFFENG

Vårt oppdrag er å bruke påviste nederlandske løsninger for mobilitet 
for å skape bærekraftige, tilgjengelige, liveable og økonomiske 
blomstrende byer over hele verden. Vi er mer enn 240 fagpersoner 
som leverer råd om et bredt spekter av mobilitetsproblemer, fra 
kapitalstyring til trafikkstyring og prognose til smart mobilitet, 
forskning og adferd. Vi tilbyr også vårt  mangfoldige kundegrunnlag 
et bredt utvalg av mobilitetstjenester.

NIKU 

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- 
og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner. 
Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer som er 
aktuelle for samfunnet, og driver kulturminnerelatert forskning og 
oppdragsvirksomhet for offentligforvaltning og private aktører. Våre 
ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekTer, ingeniører, geografer, 
etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere 
med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.   

TEAM
Tverrfaglig og internasjonalt samarbeid
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NOVEMBER

DESEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER

AUGUST JULI

JUNI

MAI

APRIL

MARS

FEBRUARJANUAR

Vinter (desember - februar)

Sen vinter / vår (mars - mai)

Sommer (juni-august)

Høst (september - november)

Sunne nærmiljøer!
Overvann fordrøyes,
resirkuleres og ses på som en
ressurs. Urbane områder
oversvømmes når det regner 
og skaper nye  
sesongopplevelser.

Byrom i le for vær og vind. 
Observere og re�ektere
over det arktiske lyset

Rullebanen 
transformeres
til skøytebane og
midlertidig 
julemarked. 

Her kommer solen! 
Sikker og myk mobilitet
på vinteren
er innarbeidet.
 

Langrenn
rundt Bodø.

Våroptimismen!
Utnytte de første 

solgløttene i unike 
byrom designet for å
gi le for vær og vind

Byromutstyr og urban natur 
bidrar til mikroklima 

regulerer og reduserer luft- 
og støyforurensning.

Sommergalskapen starter!
Myk mobilitet feires.

Trygge og klimatilpasset 
sykkel- og gangstier er samlet

i hele Bodø.

Bevaringsområder er 
utformet som multifuksjonelle 

byrom som torg, plasser
for lek, sport og idrett.

Konserter, festivaler og 
midlertidige aktiviteter.

De første høststormene! 
Vindbeskyttede byrom
fungerer som et element
for lek og opphold.

Regnvann er et viktig og synlig
element i en rekke særegne 
urbane installasjoner,
som er brukes i lek og læring.

ÅRSTIDENES BY

Når vi planlegger for hvordan Bodø kan utvikle seg i fremtiden, 
har vi valgt å styrke det som gjør Bodø unik. Vi ønsker å skape en 
destinasjon med en tydelig identitet. Vi kaller det Årstidenes by.

Med utgangspunkt i det barske klimaet, den spektakulære naturen, 
og Bodøs særegne historie og kvaliteter, har vi utviklet en strategi 
og en verktøykasse som er særegent for Bodø. Forslaget vårt har til 
hensikt å skape ett hjerte, og å bygge videre på det eksisterende 

Vi ser det som en kvalitet at Bodø har varierte årstider og et 
omskiftelig vær. Dette har blitt drivkraften bak vårt løsningsforslag. 
Bodø – Årstidenes by – vil bli et foregangseksempel på hvordan 
man utvikler en by som fremhever og styrker kvalitetene i det lokale 
klimaet, været og de fire årstidene. 

Vi vil vise løsninger på hvordan man kan planlegge bebygget og 
ubebygget areal for å oppnå optimalt mikroklima i byen. I fremtiden 
vil man ha behagelige byrom og gater i Bodø. 

Vårt prosjekt består av tre temaer:
1. Vi tilbyr en “verktøykasse” med råd og ideer til hvordan klima 

og vær kan håndteres, og hvordan man kan integrere ZEN 
pilotprosjekter i byen. I tillegg kommer vi med forslag til hvordan 
Bodø kan markedsføres og tydeliggjøre sin identitet og særpreg. 

2. Vi ser på det overordnede plangrepet, med fokus på fremtidens 
mobilitetsløsninger gjennom hele året, og hvordan man best kan 
koble byen sammen og utvikle forskjellige områder.

3. Til slutt zoomer vi inn og ser vi nærmere på noen eksempler for 
fremtidige utviklingsområder. 

Vind

Direkte stråling

Di�us stråling

Infrarød stråling

Temperatur

Luftfuktighet

%

Klær

Fysisk aktivitet

Mai Jun Jul Aug Sep

+ 2,5 
uker

+ 2,5 
uker

VÅR SOMMER HØST

VÅR SOMMER HØST

Vi kan utvide 
sommerperioden 

med ca 4 uker.
“



VÅRT FORSLAG GIR FØLGENDE LØFTER FOR BODØ:
 

1) Bodø – Årstidenes by skaper en destinasjon i Nord med tydelig identitet. 

2) Klimaet og de lokale værforholdene optimeres og iscenesettes.  

3) I fremtiden vil Bodø være en komfortabel og levende by for alle aldersgrupper. 

4) Forslaget skaper ett sentrum, ett hjerte for hele byen, og legger til rette for organisk vekst. 

5) Eksisterende urbane og landskapelige kvaliteter i byen videreføres og styrkes. 

6) Vi designer for fremtidens mobilitetsløsninger igjennom hele året, tilpasset det lokale klimaet.   
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LOKAL IDENTITET
Klima som formgivende element

Stedsspesifikt Generisk Mangfoldig og unikt

HISTORISK NÅ FREMTIDEN?

I tidligere tider hadde byer rundt om i verden særpreg med store 
lokale forskjeller. I vår tid medfører globaliseringen av byene ligner 
mer og mer på hverandre. Det blir forutsigbart. 

Men hvordan blir fremtidens by? Er tiden moden for å ta tilbake 
særpreget?

Vi vil styrke Bodøs lokale identitet som en by som lever i og med 
naturen, og hvor det unike samspillet mellom den urbane byen og det 
lokale klimaet gir Bodø en egenart. Slik vil vi bidra til at Bodø blir en 
attraktiv by og spennende destinasjon å besøke. 
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Verktøykasse
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Vi kjenner alle uttrykket “Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige 
klær”. Hva hvis vi tenker arkitektur på samme måte? Vi tar på oss 
lag på lag for å holde varmen, og hvert lag har sin funksjon, enten 
den beskytter mot vind eller holder på varmen. Kan en by fungere 
på samme måte?

“DET FINNES IKKE DÅRLIG VÆR, BARE DÅRLIGE KLÆR” 
Opplevd temperatur

Aktivitet

Di�us stråling

Direkte stråling

Infrarød stråling

Tøj

Vind

Temperatur

Luftfuktighet

1

2

3

4

5

6

7

8

8 PARAMETERS OF OUTDOOR COMFORT

VEST

ØST

ØSTLIG VIND

VEST

ØST

ØSTLIG VIND

Værbeskyttende lag

Termisk lag

Robust struktur som beskytter

Termisk komfort

Varme og fuktighetskontrol 

8 parametre for udendørs komfort

Tørt lag innerst

ANORAKK

GENSER

ULLTØY

VIND
Beskytt og dra nytte av den ekstreme østavinden

VANNSYKLUS
Gi plass til været (regn, snø, flom, tidevann)

LYS
Feire de forskjellige lysforholdene gjennom året

TERMISK MASSE
Arbeide med materialer for å forbedre 
utendørs komfort

DIREKTE  EKSPONERING
Maksimere soleksponeringen i offentlige rom

MELLOMROMMENE
Design halve uterom for å feire vintermånedene

VI KAN FORBEDRE MIKROKLIMA:



Utsikt

Vind

Lys

Tidevann

Snø

Lyd

Sol

Regn
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ISCENESETTELSE AV KLIMAET

En del av verktøykassen handler om iscenesettelsen av klimaet.
Kan vi utnytte de lokale værforholdene – den sterke vinden, nedbøren 
og solen – til å gjøre Bodø mer opplevelsesrik? 

Kan man ved hjelp av arkitektoniske grep, en bevisst holdning 
til byutvikling og kunstneriske inngrep i byen lage nærmest en 
iscenesettelse av været og klimaet? 

Og hva hvis Bodø som Europeisk Kulturhovedstad i 2024 inviterer 
kunstnere og arkitekter til å komme med deres tolkninger?
Her er det et stort potensial å ta fatt på, som vil gjøre Bodø til en 
attraktiv destinasjon. 

BYGNINGSMASSENS SKALA  

STYRER VINDEN

VEGETASJON OG LANDSKAP

SKAPER LE

TEMPORÆRE STRUKTURER

BRYTER VINDEN

VINKLING AV TAK 

AVLEDER VINDEN

HØYHUS ØKER VINDHASTIGHETEN

OG SKAPER TURBULENS

MATERIALER HOLDER PÅ VARMENOPTIMERING AV DAGSLYS

OVERVANN SKAPER KVALITETER 

I BYEN

VERKTØYKASSE
Prinsipper for å oppnå det beste mikroklimaet i Bodø

Verktøykassen vi har utviklet inneholder veiledninger og forslag 
til hvordan planlegge for optimalt mikroklima, ZEN nabolag 
og bærekraftig arkitektur. Dette danner grunnlaget for vårt 
løsningsforslag. 

Verktøykassen inneholder prinsipper for å oppnå det beste klimaet for 
Bodø:
1) Hvordan man kan lede vinden utenom en gruppe av bygninger
2) Hvordan plassere høye og lave bygg
3) Optimale avstander mellom hus
4) Hvordan tak og bygningens form kan vinkles for å oppnå le
5) Optimal posisjon av bygg ift dominerende vindretning
6) Landskap som avskjæring for støy og vind
7) Overvannshåndtering brukes for å øke kvaliteten på uterommene i 
byen
8) Riktig bruk av materialer for å optimalisere energiforbruk, øke 
temperaturer og gi bedre dagslys i byrommene.
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ZEN PARAMETRE ZEN TIDSLINJE

I ZEN inngår parametre som energi, 
effekt, mobilitet, økonomi, innovasjon og 
romlige kvaliteter.

ZEN kan inkluderes i alle prosjekter, 
både i det enkelte boligprosjektet samt 
vedbyutvikingsprosjekter, både i regi av 
kommunen og av private aktører. 

Vi har derfor bygget opp vår ZEN 
verktøykasse i forskjellige skalaer, 
hvor huset er XS og byen er L. For 
eksempel kan man i et ZEN nabolag 
etablere en mobilitets-hub hvor lokalt 
produsert strøm kan utveksles mellom 
batteridrevne mobile enheter og 
nærliggende bygninger.
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zz

Helhetsplanen
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

1. Hva skal bevares?

3. Styrke potensialer

tilrettelegge for synergier

4. Fleksibilitet 

for framtiden

2. Identifisere

potensialer

ETT HJERTE 
Organisk byvekst i Bodø

Vårt forslag er et helhetsgrep for hele Bodø, hvor nye deler 
blir en byutvidelse, ikke et separat byområde. Samtidig får 
Bodø muligheten til å vokse på en organisk og fleksibel måte 
gjennom de neste 100 årene.

Vår helhetsplan har til hensikt å binde områder sammen. 
Utviklingen vil startes parallelt på flere steder samtidig som 
eksisterende funksjoner transformeres. 

Bygging av ny flyplass gjør det rasjonelt og naturlig å fortsette 
den eksisterende byen langs sjøen, og knytte byen sammen 
med lufthavnen. Transformasjonen av dagens terminal vil starte 
så snart den er utflyttet. Rundt disse sentrale generatorpunkter 
vil utviklingen ta fart, og etter hvert vokser områdene sammen. 

Områdene vest for City nord vil kunne fortettes og 
transformeres og fungere som en link sørover mot kultur- og 
naturområder. 
Det grønne snarveien, som Bodø kommune allerede har startet 
på, vil utvides sør- og vestover og styrkes med flere aktiviteter. 
Den gamle rullebanen vil være ryggraden i byutvidelsen. Den 
vil fungere som referansepunkt i byplanleggingen, og være et 
bindeledd i de nye sørlige bydelene. 
Samtidig som byens nye strukturer bygges opp for å skape 
et godt klima, bygger de også videre på Sverre Pedersens 
plan med gode koblinger til dagens by og siktlinjer mot det 
omkringliggende landskapet. By-gridet videreføres, både langs 
sjøfronten og i øvrige deler. 
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FLOMUTSATTE OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

PREMISSER FOR  BEBYGGELSE
Hva skal bevares - hvor skal vi bygge?

STØY FRA FLYPLASSEN KULTURLAG

62 dBA

57 dBA

52 dBA

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

Vi startet prosessen med å se på hvor vi ikke skal bygge. Tre 
faktorer har vært førende her: flomutsatte og støyutsatte 
områder og bevaringseridge kulturlag. Dette har vært 
utgangspunktet for vår helhetsstrategi for en bærekraftig og 
varig byutvidelse av Bodø.
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

STRATEGI

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

STRATEGI

ETABLERE MOBILITETSNETTVERK
To mobilitetssystemer

Vårt mobilitetskonsept bygger på prinsippet om kombinasjonen av et høykapasitetssystem  
og en gjennomtenkt strategi for “første og siste strekning”. 
Dette mobilitetskonseptet kan implementeres i Bodø allerede i dag, og utvides til den nye 
bydelen når den tid kommer.

MOBILITETSNETTVERKETS REKKEVIDDE
Mobilitet-hubs forbinder Bodø

Høykapasitets kollektivtransport har holdeplasser med en rekkevidde på 600 meter 
i diameter. Holdeplassene er utgangspunktet for lokalsentre, med fellesfunksjoner 
som skoler, barnehager og eldreomsorg. Holdeplassene er også plassering for 
mobilitets-huber. Mobilitetshubene inneholder både mikromobilitetsløsninger (el-
sykler, o.l.) og bildeleordning for turer hvor kollektivtransporten ikke passer.  

UTVIDELSE AV MOBILITETSNETTVERKET
Nettverket er fleksibelt og kan utvides

Med et utvidet mobilitetsnettverk vil hele eksisterende sentrum, og de nye 
byområdene, være dekket for reiser innenfor sentrum og til sentrum fra periferien. 
Nettverket benytter dagens bussruter som utgangspunkt, slik at pendelruter fra 
regionen kombineres i nettverket. En stor investering som dette må brukes mest 
mulig effektivt, det å bruke eksisterende strukturer som vil komme til å ha by på 
begge sider er samfunnsøkonomisk viktig. Denne mobilitetsløsning er også den som 
ødelegger minst av kulturarvlandskapet. 

DET UTVIDEDE NETTVERKETS REKKEVIDDE
Bedre forbindelser mellom nabolag

Mobilitetskonseptet gir høy kapasitet for de kollektivreisende, og med 
mikromobilitetsløsninger, og systemer som selvkjørende «pods» for bl.a. eldre og 
bevegelseshemmede, dekkes den første og siste delen av reisen.
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

BRYGGELANGS 
Styrke sjøfronten

Programmering med sjønære aktiviteter bidrar til å tilgjengeliggjøre området for 
alle og denne veien blir et naturlig valg for å nå sentrum når du ankommer den nye 

flyplassterminalen. Lommer langs veien vil danne områder for le og opphold.

DEN GRØNNE SNARVEIEN
En forbindelse i le for vær og vind

Snarveien tar fatt på eksisterende fragmenterte offentlige rom og skaper et 
sammenhengende bånd gjennom byen: Et nettverk av parker, lekeplasser og 
offentlige uterom. 
Snarveien er skjermet fra vær og vind og gir folk i alle aldre tilgjengelige 
nærområder for lek og rekreasjon midt i sentrum.

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

STRATEGI

DEN GRØNNE SNARVEIEN UTVIDES
Et sammenhengende bånd gjennom byen

Eksisterende strukturer bevares og forbedres, og nye etableres i en naturlig 
forlengelse av disse i de nye bydelene, fortsatt som en indre, skjermet snarvei. 

RULLEBANEN GIS NY BRUK
Ryggraden i byutvidelsen

En god strategi for utvikling av området innebærer at kulturverdier og 
kulturarvlandskap inngår som en del av områdets kvaliteter, og at bruken av disse 
inngår i utviklingskonseptet for den nye bydelen. 
I samarbeid med NIKU har vi utviklet flere kulturløyper igjennom byen. 

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

STRATEGI
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UTVIKLINGSFASER
Et 100-års perspektiv

HVA KAN GJØRES I DAG?
Organisk nyvekst i Bodø

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

TIDEVANNSPARKEN 
naturen som attraksjon

FRA SJØEN TIL MARKA
bedre tilgjengeligheten

DEN GRØNNE SNARVEIEN
en sammenhengende grønnstruktur

KULTURLØYPA 
Vise frem Bodø!

PARK
utvidelse og

midlertidighet

EVENTSPACE
Europeisk 

Kulturhovedstad 2024

FLYPLASSEN
åpne opp  og

gi tilbake til byens befolkning

RULLEBANEN
gis ny bruk

INFRASTRUKTUR
utvide bystrukturen

forberede byutvidelsen

SJØFRONTEN
styrke Bodø som 

kystby

MOBILITET
oppgradere

og introdusere
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

STRATEGI

Tilgjengeliggjøring av sjøfronten påbegynnes umiddelbart, for å 
knytte den nye flyplassen til sentrum. Rundt den gamle terminalen, 
med det gamle terminalbygget som en generator, vil et nytt nabolag 
begynne å vokse frem så snart plassen frigjøres. 
Kvartalene vest for City Nord har stort fortettingspotensiale hvor 
noen arealer er tilgjengelige allerede.
De grønne forbindelsene etableres så snart det gis mulighet.

For en aktiv og levende by må byutvidelsen bestå av en blanding av 
ulike funksjoner. Marin industri og annen næring kan få plass langs 
sjøfronten. Her foreslår vi også boliger blandet med andre formål for 
å sikre en levende bydel og gjøre sjøfronten tilgjengelig for Bodøs 
befolkning.

Ved den gamle terminalen foreslås hele eller deler av universitetet 
plassert som en del av et innovasjonsområde.  

Byvekst med sentrumsformål og boliger skjer ved alle 
mobilitetshuber, som fungerer som lokale senter i nabolagene. 
 
For boliger gjelder prinsippet om høyere boligandel nærmest 
sentrum, og mer næring jo nærmere den nye flyplassen man kommer. 

Mange prosesser kan og bør påbegynnes før flyplassen flytter. Ikke 
minst kan Bodø som kulturhovedstad 2024 kickstarte dette området:

• Ulike eventer og arrangementer kan legges til flybaseområdet, når 
flyplassen åpnes og området tilgjengeliggjøres. Kulturløypa er en 
naturlig del av dette.

• Den grønne snarveien er allerede påbegynt, og kan videreutvikles 
og foredles suksessivt med utviklingen av området. 

• Sjøfronten mellom sentrum og den nye terminalen bør 
tilgjengeliggjøres som en rekreativ opplevelseskobling, som 
virkelig viser frem Bodø som kystby.

• Infrastrukturen for mobilitet i sentrum og i utvidelsen kan 
påbegynnes tidlig.
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OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

areal 
område m²

290 000

320 000

260 000

240 000

200 000

180 000

290 000

140 000

70 %

70 %

70 %

60 %

60 %

50 %

40 %

40 %

andel
boliger

145 %

140 %

130 %

125 %

115 %

110 %

100 %

120 %

utnyttelse

290 000

310 000

240 000

150 000

200 000

130 000

70 000

70 000

1 460 000

areal
bolig m²

FORESLÅTT UTNYTTELSE

Bolig

Sentrumsformål

Næring

Potensiell havn

Turistformål

Mobilitetshub

O�entlig tjenesteyting

Idrettsanlegg

Park og friområde

LNFR

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

Bolig

Sentrumsformål

Næring

Potensiell havn

Turistformål

Mobilitetshub

O�entlig tjenesteyting

Idrettsanlegg

Park og friområde

LNFR

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

FUNKSJONER

LNFR

Park og friområder

Idrettsanlegg

Turistformål

Mobilitetshub

Offentlig tjenesteyting

Potensiell havn

Næring

Sentrumsformål

Bolig
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G
AM

LE RIKSVEI

TORVGATA

SJØGATA 

TOMTEGRENSE

FLYPLASSENS TOMTEGRENSE

Flytte universitetscampus

Studentboliger

Næringsinkubator-område

Overvannsmagasin

Phytosanering

Biologisk mangfold beskyttes

Tydelig ankomst fra tog

Blandete funksjoner i havna

Skjermet fergeterminal

Kobling mellom hav og o�entlige rom

Fotgjengervennlige gater

Nytt �skemarked

Kobling lufthavn

Næringsvirksomhet

Introdusere nye mobilitetsløsninger

Bymessig utvikling ved �yplass

O�entlig og aktiv havnefront

Opplevelsessti �ystasjon

Gjenbruk av bunker

Enhanced urban beach

Ny byutvikling langs sjøfronten

Lekeplass (som kan oversvømmes)

Tidevannspark

Elvepark/biotop

ANLEGG 96 : Nye kulturprogrammer

Fotgjengernettverk

Oppgradering for ny mobilitet

Oppgradering for ny mobilitet

Oppgradering for ny mobilitet

Store o�entlige eventer

Klimatilpassede uterom
Kryssinger av veginfrastruktur

Transformasjon til blandet bruk

Midlertidige funksjoner
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POTENSIELLE DRIVERE

En blanding av funksjoner i byen og spesielt boliger er en viktig driver
Blandede typologier og tilrettelegging for typologier for forskjellige 
alder og livsfaser
En variasjon av mennesker vil bruke byen på forskjellige måter på 
ulike tider, og medvirke til at bydelen oppleves som levende, aktiv og 
trygg, noe som er viktig

Et eksempel på en god driver for en by er en offentlig universitet.
Bodø har et fantastisk forskningsmiljø . Hva om det inngår i hjertet av 
byen? 

Universitetet kan også fungere som en viktig 
generator eller driver.
Når vi utvikler campusområder har vi stort fokus på at læring 
skjer over alt. Ikke kun innenfor universitetets bygninger, men i 
byrommene og det omkringliggende miljøet.

For å skape en aktiv by aktiviseres bygulvet. Førsteetasjene 
fylles med utadrettede funksjoner som gir byrommene 
særegenhet og identitet. Med blandede funksjoner i de 
ulike områdene i byen skaper vi også nabolag som gir en 
trygghetsfølelse. Deer i bruk hele døgnet og hele året. 
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Forbindelser  Kultur og landskap
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

1
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3

4
Sentrum med aktiv sjøfront

Salmon Center Bodø

Bynær strand

Fyret utsiktspunkt

Marine biotoper

Tidevanns-lekepark

Sentrum transport hub

Sesongbasert �skemarked

Gangvei

Klima Eksperimentarium

Ny bebyggelse

 BRYGGELANGS1

Fra industriell 
“privat” sjøfront

O�entlig urban 
kyststi

til

BRYGGELANGS 
Sjøfronten styrkes og forbinder Bodø

I tillegg til en utvidelse av mobilitetsnettverket er det flere andre 
forbindelser som kan etableres tidlig for å binde bydelene sammen. 
Sjøfronten omdannes fra en industriell, og dermed noe privatisert 
sjøfront, til et offentlig, aktivt og urbant område. Her er man en del av 
det større landskapet med utsikt til hav og fjell. 
Programmering med sjønære aktiviteter bidrar til å tilgjengeliggjøre 
området for alle og denne veien blir et naturlig valg for å nå sentrum 
når du ankommer den nye flyplassterminalen. Lommer langs veien vil 
danne områder for le og opphold.
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

1
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3

4

HANGÅSBUKTA

 100 METERSKOGEN

NORDLAND KULTURSENTER

BODIN KIRKEGÅRD

RØNVIKJORDET

MASKINISTEN

BODØSJØEN LEKEPLASS

Parsellhager

Guidet tur i lokalt 
naturmangfold

Elvevandring

VÅGØYVATNET

Sykkelsti til 
grønnsaksutsalget

“Flommen” lekeplass

Tidevannspark

Kunstskogen

Andedammen

Fra uklare stier

en helhetlig forbindelse 
mellom de ulike landskapene

til

3 PÅ OPPDAGELSE FRA HAV TIL FJELL

DEN GRØNNE SNARVEIEN
Sjøfronten styrkes og forbinder Bodø

I samarbeid med våre landskapsarkitekter har vi utviklet konseptet 
“Den grønne snarveien”.
Snarveien tar fatt på eksisterende fragmenterte offentlige rom og 
skaper et sammenhengende bånd gjennom byen: Et nettverk av 
parker, lekeplasser og offentlige uterom. 
Snarveien er skjermet fra vær og vind og gir folk i alle aldre 
tilgjengelige nærområder for lek og rekreasjon midt i sentrum.

Eksisterende strukturer bevares og forbedres, og nye etableres i en 
naturlig forlengelse av disse i de nye bydelene, fortsatt som en indre, 
skjermet snarvei. 

Når flyplassområdet fraflyttes, foreslår vi å etablere en midlertidig 
park, hvor vi bevarer, viser frem og legger opp til midlertidig bruk av 
eksisterende bygninger og strukturer.
Denne veien leder videre til “Tidevannslandskapet” - et område hvor 
flo og fjære får spille hovedrollen. 
Videre østover kobles den på kyststien og forlenges også mot marka 
langs dyrka marka og Bodøgårdselva
«Den grønne snarveien» er sammen med høykapasitets kollektivnettet 
det grunnleggende systemet for mobilitet i Bodø. Dette området vil 
være bilfritt, og tilrettelagt for aktiv mobilitet, altså for fotgjengere og 
syklister.
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

1
2

3

4 ANLEGG 96

FLYPLASSLANDSKAP

1km lang skøytebane

Vegetasjon som vindbarriere

Flyshelter
utstilling

Fytosanering
jordrensing

Konserter og festivaler

Vind- and dragefestival

Urbant landbruk

Biomasse til 
energiproduksjon

4 NÅR FLYET HAR FORLATT BANEN

til

Fra rullebane

4 km med produksjon
og aktiviteter 

 

NÅR FLYET HAR FORLATT BANEN
Rullebanen gis ny bruk

Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) er med i teamet 
vårt og anbefaler at man bevarer mest mulig av rullebanen fra den 
opprinnelige flyplassen. Rullebanen vil fungere som en referanse når 
byen vokser og en viktig forbindelse øst/vest. Vi aktiviserer den med 
forskjellige årtidsbestemte programmer som kan endres etter hvert 
som bydelen utvikles. 

Den gamle flyplassen blir et nytt lag i Bodøs kulturhistorie. Mye 
kulturhistorie gikk tapt da man bygde den dagens flyplass, men 
under flyplassen skjuler restene av Bodøs eldre historielag seg. 
NIKU anbefaler derfor at man tar vare på så mye av flyplassen 
og infrastrukturen rundt den som mulig, for å bevare den viktige 
historien flyplassen har i Bodøs historie, men også ta vare på de 
skjulte historielagene.  Flyplassområdet som har vært utilgjenglig i så 
mange år, skal gis tilbake til Bodøs befolkning. 
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FLYPLASSLANDKSAPET
BLIR MIDLERTIDIG PARK

BODØ KIRKEGÅRD

DEN GRØNNE SNARVEIEN
TIL TIDEVANNSPARKEN

DEN GRØNNE SNARVEIEN
TIL SENTRUM

Føl på vindkreftene!

VINDPUNKT

Fytosanering
jordrensing

Landboarding Vind- og dragefestival

Konserter 
og festivaler

FLYSHELTERS

Utvidelse av 
Luftfartsmuseet

Skøytebane

BODØ KIRKEGÅRD

DEN GRØNNE SNARVEIEN
TIL TIDEVANNSPARKEN

DEN GRØNNE SNARVEIEN
TIL SENTRUM

Parsellhager

Vegetasjon og landskap 
som vindbarriere

Drivhus

FLYSHELTERS

Utvidelse av 
Luftfartsmuseet

Føl på vindkreftene!

VINDPUNKT

Konserter og festivaler

Festivalcamping

Landboarding Vind- og dragefestival

Skøytebane

“Flyplassen”
Lekeplass

Sesongbaset 
marked

Rasteplass

RULLEBANEN GIS NY BRUK
Variert bruk gjennom ulike utvikslingsfaser og årstider

Reprogrammering av rullebanen fase 1:
Vi aktiviserer rullebanen med både midlertidige og permanente 
funksjoner. Her møtes den grønne snarveien og kulturlaget, og både 
sport- og kulturfunksjoner legges til.
I 2024 kan dette område bli en spennende del av 
Kulturhovedstadprogrammet.  

Reprogrammering av rullebanen fase 2:
Rullebanen fungerer som en viktig referanse ved utviklingen av 
Hangåsen-bydelen. Ny bebyggelse plasseres tett opp til denne for å 
styrke det urbane.  

Reprogrammering av rullebanen – Årstidsbasert bruk:
Vinden får hovedrollen på scenen! 
En plattform i enden av rullebanen fungerer som symbol og 
utsiktspunkt hvor vinden kan oppleves og naturen tas inn. 
Programmeringen sesongstilpasses, for eksempel er vinterens 
skøytebane en del av overvannshåndteringen når det er behov, og 
lekeareal øvrige deler av året.  
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2

1 Lekeplass i le for 
vær og vind

Gangforbindelser

Krigsminnesmerke

Tydelig skilting

Musikkfestival  
i Rensåsparken

HANGÅSBUKTA

“Tidevannsparken” 

Utendørs museum

KRIGSHISTORISK MUSEUM

Den gamle 
�yplassterminalen

FRAM KINO 

BODØ DOMKIRKE

ISLAMSK KULTURSENTER

BODØ KULTURSKOLE

BYMUSEET
NORDLANDS MUSEET

ASPÅSEN SKOLE/
VIDEREGÅENDE SKOLE/

BARNEHAGE

NORDLAND KULTURSENTER

Konserthus

Bibliotek GLASSHUSET

BODØ KUNSTFORENING

Salmon Center Bodø

ANLEGG 96

JEKTEFARTSMUSEET
NORDLANDSMUSEET

NORSK LUFTFARTSMUSEUM

BODØ SPEKTRUM

KULTURHUSET GIMLE

BANKGATA UNGDOMSSKOLE

BODØ KIRKEGÅRD

Gå på rulleskøyter 
ned rullebanen

Museumsutvidelse Skulpturpark 
i skogen

Større kulturarrangementer

Overvannsmagasin

FlyutstillingFlyshelter

Forbinde Bodøs
levende kulturliv

til en
sammenhengenvde løype

2 KULTURLØYPA

2

1

ANLEGG 96

NORSK LUFTFARTSMUSEUM

BODØ SPEKTRUM
KRIGSHISTORISK MUSEUM

NEWTON FLIGHT ACADEMY

FLYSHELTERS

Museumsutvidelse

Større kulturarrangement

Overvannsmagasin

Flyutstilling

Maskinistutstilling

Flysimulator

Gå på rulleskøyter ned rullebanen

Transformere 
�ystasjonsområdet 

til en
kulturattraksjon

med potensiale for 
turisme

Turn the airbase 
relocation into a 

celebrated cultural 
and tourism 

potential

1 FLYSTASJONSLØYPA

KULTURLAG
Knytte sammen identitetsskapende elementer

En god strategi for utvikling av området innebærer at kulturverdier 
og kulturarvlandskap inngår som en del av områdets kvaliteter, og at 
bruken av disse inngår i utviklingskonseptet for den nye bydelen. 
I samarbeid med NIKU har vi utviklet flere kulturløyper igjennom 
byen. 

Noen løyper kan etableres allerede nå og være en del av Europeisk 
Kulturhovedstad i 2024 og styrke Bodøs allerede brede kulturliv. 

Kulturminner har en nøkkelrolle i å forankre den nye byen til 
stedet og være identitetsskapende elementer, selv der store 
deler av bebyggelsen i området er nytt. Når flyplassområdet 
tilgjengeliggjøres, vil et sted som har spilt en stor rolle i Bodøs 
nyere historie åpnesEt område for kunnskap om historien med stort 
potensial for økt turisme vil oppstå. Både bunkere og takse-baner vil 
være med på å fortelle denne historien og kulturarvlandskapet vil gis 
tilbake til Bodø. 
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Mobilitet
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I DAG I MORGEN
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+ “første og siste kilometre” system (elektrisk og sammenhengende mobilitet)
++ gangveier

TAXI

Mobilitetsløsninger er i endring. Aktive transportformer – gange, 
sykling – og nye former for mikromobilitet prioriteres framfor 
biltrafikk. Byrom og omgivelser av høy kvalitet, omgivelser som 
stimulerer til aktivitet og opphold, er en del av dette. Samtidig er det 
økende forståelse for at en overgang til
bærekraftige løsninger haster, også for mobilitet.

Mobilitet trenger ikke lengre være eierskap til eget kjøretøy, 
men kan være tjenesteprodukter og deleløsninger. Medlemmer 
i bildeleordninger tenderer dessuten mot mer bevisst og mindre 
bilbruk, noe som blant annet påvirker behovet for parkeringsplasser. 
Ny individuell og delt elektrisk mobilitet er også i rask vekst og 
endring, for eksempel elektriske sykler, lette elektriske kjøretøyer, 
lastesykler, bylogistikk med null utslipp og autonome by-PODer 
(selvkjørende, små busser).

MOBILITET I FORANDRING
Overgang til bærekraftige løsninger

I FREMTIDEN
- privatbiler

- høykapasitets nettverk 

- “første og siste kilometre” system 

I DAG
- privatbiler

- sykkelveier

- gangveier

MOBILITET-HUBS
Bedre forbindelser mellom nabolag

Etablering av sentrale mobilitetshuber med 
mulighet for fleksibel bruk, bytting og deling 
av ulike transportformer etter reiseformål er 
en viktig del av strategien for Bodø. I tillegg til 
deling av transportmidler i mobilitetshuber, 
er mobilitets-hubene punktet hvor beskyttede 
gater, torg og plasser møter et høykapasitets 
kollektivnett. 

Dette er også stedet å plassere 
fellesskapsfunksjoner som skoler, barnehager, 
eldreomsorg og lokalsentre.
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KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

ETABLERE MOBILITETSNETTVERK
To mobilitetssystemer

Vårt mobilitetskonsept bygger på prinsippet om kombinasjonen av et høykapasitetssystem  
og en gjennomtenkt strategi for “første og siste strekning”. 
Dette mobilitetskonseptet kan implementeres i Bodø allerede i dag, og utvides til den nye 
bydelen når den tid kommer.

MOBILITETSNETTVERKETS REKKEVIDDE
Mobilitet-hubs forbinder Bodø

Høykapasitets kollektivtransport har holdeplasser med en rekkevidde på 600 meter 
i diameter. Holdeplassene er utgangspunktet for lokalsentre, med fellesfunksjoner 
som skoler, barnehager og eldreomsorg. Holdeplassene er også plassering for 
mobilitets-huber. Mobilitetshubene inneholder både mikromobilitetsløsninger (el-
sykler, o.l.) og bildeleordning for turer hvor kollektivtransporten ikke passer.  

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

UTVIDELSE AV MOBILITETSNETTVERKET
Nettverket er fleksibelt og kan utvides

Med et utvidet mobilitetsnettverk vil hele eksisterende sentrum, og de nye 
byområdene, være dekket for reiser innenfor sentrum og til sentrum fra periferien. 
Nettverket benytter dagens bussruter som utgangspunkt, slik at pendelruter fra 
regionen kombineres i nettverket. En stor investering som dette må brukes mest 
mulig effektivt, det å bruke eksisterende strukturer som vil komme til å ha by på 
begge sider er samfunnsøkonomisk viktig. Denne mobilitetsløsning er også den som 
ødelegger minst av kulturarvlandskapet. 

DET UTVIDEDE NETTVERKETS REKKEVIDDE
Bedre forbindelser mellom nabolag

Mobilitetskonseptet gir høy kapasitet for de kollektivreisende, og med 
mikromobilitetsløsninger, og systemer som selvkjørende «pods» for bl.a. eldre og 
bevegelseshemmede, dekkes den første og siste delen av reisen.

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN
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MOBILITETSNETTVERK – HIERARKI
Bedre forbindelser mellom nabolag

Det er et tydelig hierarki mellom 
høykapasitetsnettverket og “fra dør til dør” 
nettverket. 

Dagens byer er i stor grad designet for bilen, 
og alle andre trafikanter må innordne seg etter 
dette. I fremtidens nettverk i Bodø vil det være et 
tydelig hierarki mellom høykapasitetsnettverket 
og “fra dør til dør” nettverket.  
 
I høykapasitetsnettverket vil fartsgrensen være 
høyere. Kjøretøy kommer seg effektivt frem. 
Det er satt av god plass til andre trafikkanter og 
fremkomstmidler slik at de også  kan bevege seg 
trygt langs effektivitetsnettverket. 
 
 I “dør til dør” nettverket er det de myke 
trafikantene man må innordne seg etter. 
Her er bilen gjest. Det samme gjelder 
krysningspunktene mellom de to nettverkene, de 
utformes på fotgjengere og syklisters premisser. 

DAGENS GATER

FREMTIDENS GATER
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NORD
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regulere
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SESONGBASERT MOBILITET
Sommerhalvåret

Det nye mobilitetsnettverket ivaretar 
sikker mobilitet for alle aldre. Et 
kollektivnett med høy kapasitet er 
hovedåren gjennom bydelen. For å nå 
de deler av nabolaget som er lenger 
fra mobilitetspunktet – the last mile 
– legges det opp til andre typer av 
mobilitet. 

Sommerhalvåret vil aktive 
mobilitetsformer som sykkel og gange 
være attraktive, samtidig som en høyere 
andel turister enn resten av året kan 
benytte deler av kapasiteten.

SESONGBASERT MOBILITET
Vinterhalvåret
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Om vinteren vil flere reise kollektivt 
enn om sommeren, og systemer 
som mobilitets-poder for første-
og-siste strekning sørger for at alle 
brukergrupper kommer helt fram.



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 59

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag58 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

REFERANSER – GATEMILJØ

REFERANSER – MOBILITET-HUBS

REFERANSER MOBILITETSTYPER – FRA DØR TIL DØR

REFERANSER MOBILITETSTYPER – HØYKAPASITETSNETTVERK
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Bærekraft og mikroklima
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MIKROKLIMA
Forbedre sommeren og omfavne vinteren

Fremherskende vindretning:
Østavind

Temperatur gjennOm året

Vindstyrke dagtid

Weather data file: S:/Engineering/Weather data/EPW/NOR_NO_Bodo.AP.011520_TMYx.epw
Data from 1973 to 2011
On the wind roses: Green is avg speed in that direction. Red is frequency (%)
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UTCI FOR DAGENS VÆR I BODØ

Feeling to cold

Outdoor thermal comfort analysis

Percentage of time feeling to warm: 0%,

Comfortable conditions (no thermal stress) is when the UTCI is between 9 - 26 degreed Celcius.

Percentage of time with moderate heat stress (UTCI temp. between 26 - 32 degrees Celcius)  : 0%,  
Percentage of time with strong heat stress (UTCI temp. between 32 - 38 degrees Celcius)  : 0%,

Percentage of time with slightly cold stress (UTCI temp. between 0 - 9 degrees Celcius)  : 19%,  
Percentage of time with moderate cold stress (UTCI temp. between 0 - -13 degrees Celcius)  : 31%,

Feeling to warm

Percentage of time feeling to cold: 78%,

Percentage of time feeling comfortable: 22%,
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Comfortable conditions (no thermal stress) is when the UTCI is between 9 - 26 degreed Celcius.

Percentage of time with slightly cold stress (UTCI temp. between 0 - 9 degrees Celcius)  : 25%,  
Percentage of time with moderate cold stress (UTCI temp. between 0 - -13 degrees Celcius)  : 31%,

Feeling to warm

Percentage of time feeling comfortable: 30%,

Outdoor thermal comfort analysis

Percentage of time with moderate heat stress (UTCI temp. between 26 - 32 degrees Celcius)  : 1%,  
Percentage of time with strong heat stress (UTCI temp. between 32 - 38 degrees Celcius)  : 0%,

Feeling to cold

Percentage of time feeling to cold: 70%,

Percentage of time feeling to warm: 1%,

UTCI for BODØ_reduced wind from east (68-122 degrees)Komfortabel 42 % af året.
UTCI temperatur mellom 9-26 C 

Mikroklimaet er grunnlaget i vår byutvikling. Vårt bærekraftteam 
har undersøkt været og klimaet i Bodø, og analysert dominerende 
vindretning, temperatursvingninger igjennom året og vindhastigheter 
i dagtimene. Disse er parameterne for vår komfortanalyse av Bodø by.

Ved å være bevisst på klimaet gjennom designprosessen har 
vi økt utendørsperioden i Bodø med fire uker. Vi har testet 
bebyggelsessturkturene kontinuerlig med Bærekraftavdelingen vår, 
de har kjørt analyser, som har gitt oss viktig info slik at vi har klart å 
forbedre bystrukturen ytterligere. 

Den grønne fargen er de deler av året som oppleves komfortabel, den 
blå fargen er deler av året som oppleves for kald.
Analysen viser at man ved å få kontroll på fremherskende vindretning 
fra øst, kan utendørsbruk i urbane rom forlenges med en måned.

Denne kunnskapen er utgangspunktet for prosjektforslaget.

utvide grønt
=

utvide komfortperiode

For varmt

Komfortabelt

Kaldt
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VINDANALYSER
Vindstudier

Analyse Analyse Analyse

Resultat

Utformingen av kvartalene er basert på 
vindstudiene. Disse er brukt i designprosessen 
for å optimalisere designet. 
Bygninger, vegetasjon og landskap skaper le. 
Høyde på bygningene styrer og avleder vinden 
samtidig som takvinkel spiller en viktig rolle. 

VINDANALYSER
Vindstudier

Resultat

Utformingen av kvartalene er basert på 
vindstudiene. Disse er brukt i designprosessen 
for å optimalisere designet. 
Bygninger, vegetasjon og landskap skaper le. 
Høyde på bygningene styrer og avleder vinden 
samtidig som takvinkel spiller en viktig rolle. 

Analyse Analyse Analyse



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 67

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag66 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

VINDPRINSIPPER

Når man planlegger bebyggelse i åpne landskap, 
langs kysten og i overgangen mellom by og 
landskap må man være ekstra oppmerksom på 
hvordan bebyggelsen påvirker vindforholdene 
mellom byggene.  
Vi har tatt utgangspunkt i disse prinsippene for å 
håndtere vind i vårt arbeid med Bodø.

Jo høyere bebyggelsen er, jo mer påpasselig må 
man være med utformingen med tanke på vind.  
Allere med høyder på tre til fem etasjer kan 
man forværre vindforholdene dersom man ikke 
spiller på lag med vinden. 

KUMULATIV EFFEKT

Uniform opp- og nedtrapping av bygningsmas-
sen leder vinden over byggene.Hovedregelen 
er at kumulativ vindeffekt kun fungerer når det 
dominerende bygget er en trededel høyere enn 
omrkingliggende bygg. 

Dersom høyhus plasseres blandt lavere bebyg-
gelse vil vindhastigheten øke og man vil opp-
leve turbulens. Man må være oppmerksom på 
hvilken effekti det har å plassere flere høye hus 
sammen. 

BYGNINGSSAMMENSETNIGN

Dersom bygninger plasseres sammen i grupper kan vi 
styre og stoppe vinden. 
Ved å bruke vindanalyser gjennom designprosessen 
kontrollerer vi vindeffekten.  
 
Bygg som plasseres med ulik vinkling mot hverandre 
bryter vinden og skaper gårdsrom og områder med min-
dre vind

Principskitse for lav tæt bebyggelse med 
lægivende “tæppevirkning” ifølge H. Høyem.
Kilde: “Vind og Vær”

I karrestruktur er bygningshøjde og maske-
vidde afgør ende for turbulens- og læforhold 
efter Alberts. 
Kilde: AHO skrift IV

Højhus imellem lavt byggeri vil give øget 
turbulens ved højhusets fod efter Wise m. fl.
Kilde: Klimatplanering-Vind

Bygningshøjde og afstand mellem bygninger 
har betydning for lævirkning og turbulens i 
blokbebyggelse efter Wise m. fl.
Kilde: Klimatplanering- Vind

Vindmiljø i bebyggelser

Principper

I samlede bebyggelser påvirkes vindmiljøet efter samme grund-
princip per som ved fritliggende bygninger, men kompleksiteten i 
turbulens- og læ zoner stiger med antallet af bygninger og på virkes 
yderligere af husformer, bygningshøjder, bebyg gelsesmønstre og af-
stande mellem bygninger.

“Lav tæt”

I lave, homogene bebyggelser med be grænset afstand mellem 
bygningerne kan opstå en lægivende “tæppevirkning”, som løfter 
vinden henover bebyggelsen og mindsker turbulens imellem de en-
kelte bygning er. Omkransende række- eller kædehuse ud mod åbne 
arealer og supplerende lægivende be plantning kan forstærke denne 
virkning. Gode eksempler på bebyggelser med “tæppevirkning” kan 
fin des i ældre købstæder og i nyere “lav tæt” bebyggelser.

Blokbebyggelse

Blokbebyggelsens “åbne” karakter og store bygningsflader giver ge-
nerelt et meget turbulent vindmiljø på omgivende friarealer. Især 
ved hushjørner og i passager mellem to blokke kan opleves øget 
vindhastighed og ubehagelig turbu lens. Lægivende, supplerende 
beplantning er generelt nødvendig for at skabe et acceptabelt vind-
miljø.

Karrébebyggelse

Karrebebyggelse har vindmiljømæssigt en differentieret problema-
tik. Gårdrummet vil generelt være skærmet for vind fra alle ret-
ninger. Afhængig af maskevidde og bygningshøjde kan der ved høje 
vindhastigheder opstå turbulens i gårdrummet. Ga denettet virker, 
afhængig af vindretning, som vindkorridorer med ubehagelige vind-
stød ved gadehjørner og i portåbninger på blæstdage.
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ved hushjørner og i passager mellem to blokke kan opleves øget 
vindhastighed og ubehagelig turbu lens. Lægivende, supplerende 
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Vindmil jø  i  ark i tekturen 23

VINDPRINSIPPER

Å DESIGNE MED VINDEN

For bygninger i Bodø som vender mot øst 
kan man finne den optimale geometrien 
og formene som reduserer vindhastighet-
en, leder vinden bort slik at man skaper 
le.

Bygg vinklet eller vinkelrett på 
fremtredende vindretning vil bryte 
vinden mer, sammenlignes med 
bygg med samme orientering som 
fremtredende vindretning, her vil 
vinden blåse langs bygningskroppen.

Basert på fremtredende vindretning 
og vinkling av byggene kan vi skape 
le der vi øsnker det. 

Hvordan utforme i vindeksponerte 
områder:

• Byggets geometri er svært viktig 
• Jobbe med takvinkler og med stedet 

for å unngå turbulens og unngå å 
akselerere vinden. 

• Stedsspesifikke “vindbrytere” kan 
brukes til å forbedre vindforholdene 
på steder hvor vinden akselerer
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odden i sørvest er mer åpne og mindre kuperte og vil være mest utsatt for vind. Dette området vurderes 
derfor mindre egnet for boliger med mindre det det gjennomføres tiltak som kan skjerme mot vind, for 
eksempel ved at ny bebyggelse organiseres slik at bebyggelsen selv fungerer som vindskjermer. 

Kartene viser kollene i landskapet som vil bidra til vindskjerming. Områdene som er mest utsatt for vind er 
merket med en lys blå farge, men de mer skjermede områdene er vist med en mørkere blå farge.  

Fig. Vurderinger av vind ved alternativ nord.

Fig. Vurderinger av vind ved alternativ sør.

Flom
I henhold til analyse av forventede klimaendringer gjort av Nordlands Forskning (2010), er Bodø vurdert som 
sårbar og antatt utsatt for flom/stormflo. Flomsonekartlegging bør derfor gjennomføres ved et videre arbeid. 

VIND OG VEGETASJON

Landskap og vegetasjon

• Bruke eksisterende landskap som le
• Vegetasjon som vindbryter
• Kombinere som og le for komfortable 

utendørsområder

Det eksisterende landskapet i Bodø kan brukes 
for å skape le for den dominante vindretningen 
fra øst. I kartet er disse områdene markert.

LANDSKAP

Utforming av landskapet 
kan skape komfortable 
utendørsområder. Vinden vil blåse 
over lavere områder, her er det 
kmfortabelt å oppholde seg. 
Forhøyninger i terrenget vil også 
skape turbulens. Bakker bør ikke 
være brattere enn 30 grader for  å 
ha en positiv effekt. 

SOL OG LY

Steder rundt om i byen kan utformes for 
høy komfort. Byrom hvor folk oppholder 
seg mye, som parker og torg er steder 
man bør være oppmerksom på dette.  
Sol og le i kombinasjon øker termisk 
komfort og utvider utendørssesongen. 

Gårdsrom skjermer seg selv. Avhengig av 
designet vil vinden blåse gjennom eller 
over gårdsrommet. 

VEGETASJON

Vegetasjon fungerer som 
vindbryter. Vinden spres 
og hastigheten senkes 
når den blåser gjennom 
vegetasjon.

FREMTIDIG KVARTAL

FULLFØRT KVARTAL

MIDLERTIDIG

Urban dyrking og 

fytoremediering renser jorden 

for forurensing og forbereder 

en bærekraftig utvikling

UTVIDELSE

Fremtidig utviklingsretning 

antydes med

midlertidige funksjoner,

som for eksempel drivhus

Minimerer terrenginngrep og skaper 
produktive grønne lunger for rekreasjon

Lokal og kostnadse	ektiv jordrensing minimerer behovet for
dyre og energikrevende renseprosesser

Bioremediation er en prosess som bruker 
planter til å fjerne, omdanne, stabilisere 
og/ eller ødelegge forurensende sto	er i 
grunnen og grunnvannetgroundwater.

Fytoto-fordamping

Fyto-nedbryting
Bryte ned 
forurensende sto	er

Filtrere gjennom 
å transpirere

Absorbere giftsto	er

Binde opp 
forurensende sto	er

Fyto-stabilisering

Fyto-�ltering

FYTOREMEDIERING
Klargjøre forurensede områder for ny bruk

Fytoremediering er en prosess som bruker 
planter til å fjerne, omdanne, stabilisere og/ 
eller ødelegge forurensende stoffer i grunnen og 
grunnvannetgroundwater.

Første trinn i utvikling av området vil være 
fytoremediering – planter renser jorden og gjør 
området klart for videre utvikling. Utviklingen 
starter i nord og går mot sør. 

Redistribuering av masser

Planting av egnede trær setter i gang 
fytoremedierings-prosessen

Lokal og kostnadseffektiv jordrensing 
minimerer behovet for
dyre og energikrevende renseprosesser

Redistribuering av masser kan skape landskap som fungerer som lydbarrierer samtidig som de 
beskytter området for vind. Vegetasjonen filtrerer også luften og minsker luftforurensingen. 

DESIGNSTRATEGIER:

Reclaiming the shipyardYoung City

Conceptual Masterplan 119Henning Larsen

Redistribute the soil to raise the terrain in order to protect the area against flooding 
from rising sea levels, while sealing off the polluted soil with a non-polluted soil layer 
on top.

Start construction of parking lots on ground level, 
before filling up the land to minimize excavation cost for underground parking

Growth of trees along with bio-
remediation processes clean the 
polluted soil.

The redistribution of soil can create a hill functioning as a noise barrier, while sheltering 
from the dominant southerly winds. Besides the noise reduction effect from dense trees, 
vegetation would furthermore filtrate the polluted air from the traffic on the road. Conifers 
are effective at capturing particles because of their fine structure of hairy needles, but also 
because they are evergreen and therefore retain their function in the winter

Inexpensive decontamination minimizes the 
need for expensive off-site treatment. 
Construction can start.
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Prevent flooding from rising sea level 
 - by uplifting the land

Redistrubute deep layer of clean soil 
as top layer that’ll seal off the polluted 
soil

Approximately 25.000 m3 can 

be redistributed in the Marina 

District, increasing the terrain.

Savings of phytoremediaiton on site

 = 280 ZL/m3  in soil treatment

100% pct. reuse of polluted soil 

for underground car parking

= savings of 24 mio. ZL

Reduce the cost 
of underground parking

Minimize soil treatment cost

Urban green space  
-nature restoration

Redistributed soil as a landscape 
element can, for instance, function 
as a noise barrier and wind shelter

“Soil treatment costs of all 

impacted topsoil will cost  

over 60.000.000 Zl which is 

unachievable”

Design objectives: Design strategies: Design achievements:
Reclaiming the shipyardYoung City

Conceptual Masterplan 119Henning Larsen

Redistribute the soil to raise the terrain in order to protect the area against flooding 
from rising sea levels, while sealing off the polluted soil with a non-polluted soil layer 
on top.

Start construction of parking lots on ground level, 
before filling up the land to minimize excavation cost for underground parking

Growth of trees along with bio-
remediation processes clean the 
polluted soil.

The redistribution of soil can create a hill functioning as a noise barrier, while sheltering 
from the dominant southerly winds. Besides the noise reduction effect from dense trees, 
vegetation would furthermore filtrate the polluted air from the traffic on the road. Conifers 
are effective at capturing particles because of their fine structure of hairy needles, but also 
because they are evergreen and therefore retain their function in the winter

Inexpensive decontamination minimizes the 
need for expensive off-site treatment. 
Construction can start.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Prevent flooding from rising sea level 
 - by uplifting the land

Redistrubute deep layer of clean soil 
as top layer that’ll seal off the polluted 
soil

Approximately 25.000 m3 can 

be redistributed in the Marina 

District, increasing the terrain.

Savings of phytoremediaiton on site

 = 280 ZL/m3  in soil treatment

100% pct. reuse of polluted soil 

for underground car parking

= savings of 24 mio. ZL

Reduce the cost 
of underground parking

Minimize soil treatment cost

Urban green space  
-nature restoration

Redistributed soil as a landscape 
element can, for instance, function 
as a noise barrier and wind shelter

“Soil treatment costs of all 

impacted topsoil will cost  

over 60.000.000 Zl which is 

unachievable”

Design objectives: Design strategies: Design achievements:

Reclaiming the shipyardYoung City

Conceptual Masterplan 119Henning Larsen

Redistribute the soil to raise the terrain in order to protect the area against flooding 
from rising sea levels, while sealing off the polluted soil with a non-polluted soil layer 
on top.

Start construction of parking lots on ground level, 
before filling up the land to minimize excavation cost for underground parking

Growth of trees along with bio-
remediation processes clean the 
polluted soil.

The redistribution of soil can create a hill functioning as a noise barrier, while sheltering 
from the dominant southerly winds. Besides the noise reduction effect from dense trees, 
vegetation would furthermore filtrate the polluted air from the traffic on the road. Conifers 
are effective at capturing particles because of their fine structure of hairy needles, but also 
because they are evergreen and therefore retain their function in the winter

Inexpensive decontamination minimizes the 
need for expensive off-site treatment. 
Construction can start.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Prevent flooding from rising sea level 
 - by uplifting the land

Redistrubute deep layer of clean soil 
as top layer that’ll seal off the polluted 
soil

Approximately 25.000 m3 can 

be redistributed in the Marina 

District, increasing the terrain.

Savings of phytoremediaiton on site

 = 280 ZL/m3  in soil treatment

100% pct. reuse of polluted soil 

for underground car parking

= savings of 24 mio. ZL

Reduce the cost 
of underground parking

Minimize soil treatment cost

Urban green space  
-nature restoration

Redistributed soil as a landscape 
element can, for instance, function 
as a noise barrier and wind shelter

“Soil treatment costs of all 

impacted topsoil will cost  

over 60.000.000 Zl which is 

unachievable”

Design objectives: Design strategies: Design achievements:



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 71

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag70 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

Landskap og vegetasjon som reduserer støy.

Byggninger og vegetasjon brukes til å skjærme 
støyømfindtlige funskjoner.
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Fig. Rød støysone ved alternativ nord.

Fig. Rød støysone ved alternativ sør.
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Fig. Rød støysone ved alternativ nord.

Fig. Rød støysone ved alternativ sør.

Reclaiming the shipyardYoung City

Conceptual Masterplan 63Henning Larsen

The Urban street

A-A B-B

Plans and sections 1:400

A-A
B-B

Along the Urban Street there is a strip of active urban 
park space, which invites visitors into the area and 
creates an adequate distance between the apartments 
along the road and the traffic. The park-strip contains 
sport activities, skate ramps, and swings. Along the 
street there are large trees that create shelter for the 
wind and reduce noise and air pollution from the road 
- while they create a beautiful boulevard at all times of 
the year.

skate and plaza

swings and sports

tramroad

road

road

road road

tram

bikelane

bikelane

sidewalk sidewalk

sidewalk

pocket park between housing and street to protect from noise office building between housing and street to protect from noise
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STØY
Støyreduserende strategier for Bodø

Hovedstøykilden i Bodø i dag er støy fra flyplassen.

Flytting av flyplass vil flytte støysonen. 
Det rosa området viser støyforurensede områder hvor man ikke bør bygge boliger. 

MATERIALITET
REFLEKSION OG FARVER
Princippet er at give facaden 
mere tekstur og robusthed i 
mødet med gadeplan. Opefter 
kan facaden få en glattere og 
mere abstrakt karakter.

En lysere top vil reflektere mere 
dagslys ned i gaderummet, 
hvorimod den tunge og mørke 
base vil absorbere varme og 
danne et lokalt varmere mik-
roklima.

MATERIALEVALG
I forhold til at få både variation 
og sammenhængskraft i kvar-
teres, tror vi på, at man børe 
vælge en palette -både inden 
for materialer, toner og teks-
tur. Dette er bør ske i en dialog 
med bygherre. Materialerne bør 
være af høj kvalitet og ældes 
med ynde

Princippet er at kunne udvælge 
en materialeskala/toneskala, 
som kan favne varierede 
arkitektoniske udtryk.

TEKSTUR

FACADEMATERIALER

MATERIALITY
REFLECTION AND COLOR
The principle is to give the facade
more texture and robustness in the 
lower fl oors mee� ng with the street 
level. 
Upwards, the facade get a smoother 
and more abstract character.

A brighter peak will refl ect more
daylight down into the courtyard,
where as the heavy and the dark
base will absorb heat and
form a locally warmer microclimate.

MATERIALITY

FACADE MATERIALS

MATERIAL SELECTION
In terms of both varia� on
and cohesion in neighborhoods, it’s 
best to choose a pale� e within mate-
rials, toner and texture. The materi-
als should be of high quality and age 
with grace

The principle is to be able to select
a material scale / tone scale,
which can embrace varied
architectural expressions.
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MATERIALER
Materialbruk og energiutnyttelse

Dersom materialer brukes bevist kan vi øke den 
termisk ekomforten i utendørsområder. 

• Materielane reflekterer dagslys
• Mørke materialer absorberer varme fra solen
• Dagslyssimuleringer brukes i fasadedesign
• Termisk masse sørger for at 

bygningsmaterialer holder på varmen og gir 
økt termisk komfort til utendørsområdene

FARGER OG MATERIALER

Ved å bruke lysere materialer øverst på bygningene, 
vil dagslys reflekteres bedre. Dette brukes for å 
dagslysforhold i uteområdene.  
 
Mørkere materialer oppfører seg motsatt. Be 
absorberer og solvarmen lagres i materialets termiske 
masse.  Ved å ha mørekere materialer nederst på  
bygget øker vi temperaturen i uteområdene. 
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tomt reguleringsplan rammetillatelse

• ikke spekulasjon
• lav risiko

bygging salg

KOMMUNALT SALG
Når stat og kommune selger eiendom, selges det ofte etter ferdig regulering-
splan. F.eks. Oslo kommune og Statsbygg selger eiendom på denne måten. Bakg-
runnen er todelt: 
1 Det offentlige skal ikke spekulere
2 Minimere risiko

Men, strategien innebærer også lav gevinst, og lav innflytelse på videre prosess. 
Kommunen har innflytelse som reguleringsmyndighet også etter et salg, men som 
eiendomsbesitter er kommunens direkte påvirkning mye sterkere.

Kan den nye bydelen i Bodø utvikles på en annen måte? Kan kommunen ta en 
sterkere styring – og ta initiativ og påvirke prosjektene utover å selge ved reguler-
ingsplan?

EIENDOMSVERDI
For at utviklingen av flyplassområdet skal være med på å dekke kostnadene til 
prosjektet, må utviklingseiendommene være mest mulig attraktive og gi høy-
est mulig salgspris. Kommunen må finne balansen med å ha ferdig regulert og 
byggeklar grunn til å dekke etterspørselen, men ikke legge ut for mye  til salgs 
samtidig og bli “sin egen konkurrent”.

BOMILJØ
Det er en utfordring å skape gode og sammensatte bomiljøer og beboermasser og 
samtidig sørge for inntjening i forbindelse med eiendomssalg. Salg til store ak-
tører gir forutsigbarhet, men ofte homogene bomiljøer og til del kostbare boliger 
rettet mot de øvre alderssegmentene. Kan dette utfordres, iallfall i deler av be-
byggelse? Hvis området utvikles av både store og små aktører, og privatpersoner, 
kan ulike strategier testes ut, og mer varierte boområder kan oppstå.

BÆREKRAFT OG AMBISJONER
Bodø kommune har tydelige ambisjoner om at den nye bydelen skal være et 
nullutslippsområde og et bærekraftig byområde. Teknisk forskrift vil gjelde 
foran eventuelle bestemmelser i reguleringsplan, og ambisjoner ut over teknisk 
forskrift vil måtte tas inn i en salgskontrakt. Det vil være krevende å følge opp 
miljøambisjoner lagt inn i en salgskontrakt etter overdragelse, og sanksjonsmu-
lighetene vil være begrenset. 

EIENDOMSSTRATEGI
Hvordan bør byutvidelsen vokse frem?

Dersom kommunen virkelig ønsker at de nye byområdene skal bli 
foregangsområde, må kommunen trolig i større grad ta kontroll og ini-
tiativ enn ved bare å selge ferdig regulerte eiendommer. Bodø kom-
mune kan f.eks. engasjere seg i pilotprosjekter og foregangsprosjekter, 
bidra i ulike typer offentlig/privat samarbeid – eller stå for utvikling helt 
fram mot ferdige bygg og byområder. Trolig bør Bodø kommunes være 
direkte engasjert for å realisere ambisjonene om Zero Emmission 
Neighbourhoods i Bodø. Hvis de første byområdene utvikles på denne 
måten, hvor kommunen har kontroll og setter standarden for byutvide-
lsen, vil kanskje forventningen om at byområdene utvikles på denne 
måten gjøre det «utenkelig» å endre på miljø- og utviklingsambisjonene 
i senere byggetrinn?

Ved å ferdigstille gode eksempler og pilotprosjekter, oppmuntrer kom-
munen utbyggere til å benytte seg av utradisjonelle eiendomsskonstel-
lasjoner, slik som selvbyggere og fellesboliger. Det er viktig at utbyggere 
har et insentiv til å ta eierskap til byggene også ferdigstillelse, dette. Slik 
skaper man sosialt bærekraftige nabolag.  

Utbyggere skal oppfordres til bærekraftig resursbruk. Ny bebyggelse skal 
gjøre det lett å ta grønne valg. Kommunen må utarbeide et rammeverk 
som sikrer dette. Det skal legges til rette for god tilgang til delingsmo-
bilitet, sykkelparkering, miljøvennlig materialbruk og infrastruktur som 
styrker økosystemene. 



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 75

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag74 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

REFERANSERREFERANSER

VALLASTADEN

Steder rundt om iI Vallastaden ble en 
boligutstilling brukt som generator 
for utviklingen av den nye bydelen. 
Første steg i utviklingen var en detaljert 
planlegging av den nye bydelen. Så ble 
det inngått utbyggingsavtaler som stilte 
krav til nærings- og fellesarealer, samt 
ulike typer boformer og boliger for å 
sikre mangfold.

BARCELONA

Barcelona har fremhevet sin sjøfront og 
gitt den en hovedrolle i byen, slik har den 
blitt en velintegrert del av byen.  
Fra å være et havneområde med kun 
produktive funksjoner har de gamle 
bystrukturene og infrastrukturen blitt 
gitt nytt liv med offentlig funskjoner, 
sjøfronten er blitt tilgjengelig for byens 
befolkning med gode forbindelser for 
fotgjengere og syklister. 

SVARTLAMOEN

På Svartlamoen i Trondheim er det 
en sterk tradisjon for utradisjonelle 
boformer. De siste årene har Nøysom 
arkitekter utviklet selvbyggerboliger på 
Svartlamoen. Billige boliger bygd av de 
framtidige innbyggerne bidrar til et variert 
og rikt bomiljø. 
(Foto:  Kjersti Lie, CC-BY-SA-4.0)

REFSHALEØEN

Industriområdet, Refhaleøen i København hadde som intensjon å skape 
rammene for en mer mangfoldig og fleksibel bydel av det tidligere 
skipsverftområdet.  
Refshaleøen er et perspektivområde, som vil si at byutviklingen først 
kan gå i gang når infrastruktur til området er opparbeidet og når 
miljøforholdenen er forbedret.  
Før byutviklingen tar fart er det gitt rom for midlertidig bruk som gir 
bydelen liv allerede før den mer ordnede byutgviklingen er satt i gang. 

CARLSBERGBYEN

Carlsbergbyen er en transformasjon av bryggeriområdet til Carsberg 
bryggeri. Gamle bryggeribygg er gitt nye funksjoner som fyller bydelen nytt 
liv. Dette viderefører også områdets historie, identitet og særegne estetikk.   
(Arkitema Arkitekter)



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 77

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag76 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

Eksempler på 
utviklingsområder
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HERNES – TERMINALBYEN
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MUSEEUMSUTVIDELSE

REPROGRAMMERING AV RULLEBANEN

MOBILITETS-HUB

SKOLE

MOBILITETS-HUB

GRØNNE TAGE

STASJON FOR RESIRKULERING

SPORTSHALL

TORG

FELLESVERKSTED 
FELLESKJØKKEN

URTEHAGE

KOMPAKT KVARTALSSTRUKTUR 

FELLESVERKSTED 

DRIVHUS

VEKSTHUS

HØNSEGÅRD

KIRKEGÅRD

DYRKNING I RANDSONERNE 

ENG

ENGDYRKNING I RANDSONENE 
TEMPORÆRE STRUKTURER

FØRSTE-OG-SISTE-STREKNING DØR TIL DØR

HØYKAPASITET KOLLEKTIVNETTVERK

Boligareal:    132 000 m²
Næringsarael:   158 800 m²
Områdeareal:  202 110 m²
Utnyttelsesgrad:  145 % KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

HERNES 
Terminalbyen

Her vil eksisterende bebyggelse i størst mulig 
grad transformeres og brukes som generator for 
aktiviteter. Rundt denne vokser ny by frem med fokus 
på det gode nabolaget og et godt mikroklima.

Vi bygger videre på bygridet med gode koblingene 
til Bodø sentrum. Overgangen fra småhusbebyggelse 
til terminalbygget håndteres i skalaen på den nye 
bebyggelsen. Alle nødvendige funksjoner er i 
nærområdet.

Den nåværende terminalhallen, rullebanen og 
kontrolltårnet er elementer som vil bli viktige for 
identiteten i den fremtidige bydelen.

Vi foreslår at teminalhallen tas i bruk til for eksempel 
sport eller universitetsfunksjoner. Denne blir navet i 
fremtidig utvikling av boliger i forskjellige størrelser 
blandet med servicefunksjoner. Bydelen får skoler, 
barnehager, eldreboliger, mobilitetshub og gode 
uteområder.

Utnyttelsen som vist i de to studieområdene, ved gamle terminalen 
og vest for City Nord, er henholdsvis 145 % og 125 %. Begge 
områdene forutsettes med blandet arealbruk, og en høy andel 
boliger. 
Dette bekrefter at utnyttelsen som er foreslått av Bodø kommune 
fint kan oppnås uten at man bygger veldig høyt.  
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HVA KAN BEVARES? NYE FUNKSJONER
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ZEN ZEN – KLIMAKVARTALET

Zero Emmison Neighbourhood er summen av alle tiltak for 
klimagassutslipp, energi, effekt, mobilitet, økonomi, stedskvaliteter 
og innovasjon. 
Vi har særlig fremhevet attraktive klimabeskyttede fellesområder, 
og mobilitet. 
Men også mulighet for transformasjon, ombruk og gjenbruk, 
rekreasjon i nærområdet samt mulighet for urbant jordbruk er 
viktige komponenter i denne strategien. 

Kvartalsstrukturen er bygget opp basert på klimaanalysene. Høyere 
bygg omkranser mindre bebyggelse og beskytter på den måten fra 
vær og vind. Bygningene er høyere i nord og lavere i sydvest for å 
optimalisere lys- og solforhold samt gi utsyn til naturen. 
Skråtak mot øst løfter vinden og skjermer for uteområdene i 
midten av kvartalet. Her leves det gode liv i nabolaget med lokale 
fellesfunksjoner.
 
For å sikre godt mikroklima også før byutvidelsen er ferdig, er det 
viktig å bryte opp vinden før den når inn til uteoppholdsarelene. 
Dette foreslår vi gjøres med midlertidige strukturer som kan flyttes 
etter hvert som byen vokser, dette kan for eksempel være drivhus. 
Slik har de midlertidige strukturene  en funksjon som forherliger 
området.  
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MIKROKLIMA
Vindstudier

Analyse Analyse Analyse

Resultat

Utformingen av kvartalene er basert på 
vindstudiene. Disse er brukt i designprosessen 
for å optimalisere designet. 
Bygninger, vegetasjon og landskap skaper le. 
Høyde på bygningene styrer og avleder vinden 
samtidig som takvinkel spiller en viktig rolle. 
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HANGÅSEN
PRÆRIEN
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 MULTIBANE

FØRSTE-OG-SISTE-STREKNING DØR TIL DØR

REPROGRAMMERING AV RULLEBANE

FLEKSIBLE KVARTALER

INKUBATORER

KUNNSKAPSPARK

INKUBATORER

INKUBATORER

 UNGDOMSENTER

MOBILITETS-HUB

REPROGRAMMERING AV BUNKEROMRÅDET

DAGSLYSRESERVOAR

 FABLAB

STASJON FOR RESIRKULERING

VINDBESTYTTENDE LANSKAP

FELLESVERKSTED 

FELLESVERKSTED 

FELLESVERKSTED 

FELLESVERKSTED 

360 GRADER UTSIKTSPUNKT

DRIVHUS

KIRKEGÅRD

DYRKNING I RANDSONENE 

TEMPORÆRE STRUKTURER

VINDPUNKT

NYTT LANDSKAP

HØYKAPASITETS KOLLEKTIVNETTVERK

EKSISTERENDE NÆRING

VINDLOMME

SKATEPARK

HANGÅSEN
PRÆRIEN

Nytt boligareal:    132 000 m²
Nytt næringsareal:   158 800 m²
Områdeareal:   202 110 m²
Utnyttelsesgrad:   125 %

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

Bydelen ved Hangåsen bygger på de samme 
klimadesignprinsippene som Terminalbyen. I denne 
bydelen er fokuset på å aktivisere rullebanen, og 
boliger kombineres med bedrifter og innovasjon. 
Vi utfordrer klimaet i et vindpunkt, men designer 
samtidig plasser med et godt mikroklima.

Bydelens vekst starter med transformasjon og 
fortetting av handelsområdene vest for City Nord. 
Både bolig- og næringsbebyggelse trekkes med 
videre inn i den nye bydelen. Bebyggelse i større skala 
fungerer som beskyttelse for boliger i mindre skala. 
Det er lagt vekt på gode koblinger til Bodø sentrum 
og fremtidige forbindelser ned til området med 
flyshelters. 
Det er et aktivt nabolag med fokus på det 
midlertidige og innovative. 

Bygningsmassen i randsonen kan beholdes og 
bruken endres ved behov. Rullebanen blir et 
identitetsskapende element og flyshelterne kan tas i 
bruk til nye funksjoner.

Vi legger også her til en mobilitetshub med 
nabolagsfunksjoner som et tyngdepunkt for utviklingen. 
Bygningsvolumene her er fleksible nok til å kunne 
inneholde program som krever store arealer samtidig som 
boligbebyggelsen ligger skjermet inne i kvartalene. 
Rullebanen blir en viktig referanse i bydelen og brukes aktivt. 
Et vindpunkt blir starten på denne. 
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HVA KAN BEVARES? NYE FUNKSJONER
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ZEN ZEN – KLIMAKVARTALET

I denne bydel ser vi at de fleksible strukturene kan passe fint til 
bruk som inkubatorer, fellesverksteder og fab labs. 
Smarte, fremtidsrettede mobilitetsløsninger og gode romlige 
kvaliteter er grunnleggende ved utviklingen. 
En blanding av funksjoner stimulerer innbyggerne til en mer 
bærekraftig måte å bruke byen på. 

Også her foreslår vi midlertidige strukturer for å skape gode 
mikroklima i gjennom hele byutvidelsen. Her viser vi hvordan 
landskap og vegetasjon kan brukes til å bryte vinden og skape le i 
uteoppholdsarealene. 

I enden av rullebanen lager vi et vindpunkt, en attraksjon hvor man 
kan kjenne på vindkreftene. Her har vi brukt vinstudier i arbeidet 
med utforminen, slik at vinden forsterkes og akseleres på toppen 
av vindpunktet, samtidig som selve kontruksjonen skaper le fra 
østavinden for resten rullebanen.
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FASE 1
Sikring av et godt mikroklima i bydelen må tas med i planene for utvikling. De 
nødvendige elementene for å oppnå dette og sikre at rullebanen blir et hyggelig 
sted, legges inn i de første trinnene. 

SIKRING AV MIKROKLIMA

NABOLAG

DYRKING I RANDSONENE 

MOBILITETS-HUB

 MULTIBANE

 UNGDOMSENTER

DRIVHUS

SKATEPARK

FASE 0 FYTOREMEDIERING
Første trinn i utvikling av området vil være fytoremediering – planter 
renser jorden og gjør området klart for videre utvikling. Utviklingen 
starter i nord og går mot sør. 

FREMTIDIG KVARTAL

FULLFØRT KVARTAL

MIDLERTIDIG

Urban dyrking og 

fytoremediering renser jorden 

for forurensing og forbereder 

en bærekraftig utvikling

UTVIDELSE

Fremtidig utviklingsretning 

antydes med

midlertidige funksjoner,

som for eksempel drivhus

Minimerer terrenginngrep og skaper 
produktive grønne lunger for rekreasjon

Lokal og kostnadse	ektiv jordrensing minimerer behovet for
dyre og energikrevende renseprosesser

Bioremediation er en prosess som bruker 
planter til å fjerne, omdanne, stabilisere 
og/ eller ødelegge forurensende sto	er i 
grunnen og grunnvannetgroundwater.

Fytoto-fordamping

Fyto-nedbryting
Bryte ned 
forurensende sto	er

Filtrere gjennom 
å transpirere

Absorbere giftsto	er

Binde opp 
forurensende sto	er

Fyto-stabilisering

Fyto-�ltering

SIKRING AV MIKROKLIMA

DYRKING I RANDSONENE 

DRIVHUS

SKATEPARK

SIKRING AV MIKROKLIMA

DYRKING I RANDSONENE 

DRIVHUS

SKATEPARK

FASE 2
Kvartalene bygges ut på en måte som er best mulig klimamessig.

FASE 3
Ved full utbygging mot syd skjermes bebyggelsen igjen av landskapselementene.   

UTVIKLINGSFASER
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MIKROKLIMA
Vindstudier

Resultat

Utformingen av kvartalene er basert på 
vindstudiene. Disse er brukt i designprosessen 
for å optimalisere designet. 
Bygninger, vegetasjon og landskap skaper le. 
Høyde på bygningene styrer og avleder vinden 
samtidig som takvinkel spiller en viktig rolle. 

Analyse Analyse Analyse
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TIDEVANNSLANDSKAPET
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TIDEVANNSLANDSKAPET

KOMMUNEDELPLAN FOR NY BYDEL

OMRÅDEREGULERING NY LUFTHAVN

I vest foreslår vi å etablere en “Tidevannspark” 
som bli en bynær park hvor flo og fjære får spille 
hovedrollen.

Tidevannsparken vil styrke turismen og interessen 
for de lokale tidevannsforholdene som oppstår ved 
blant annet “Saltstraumen”, på den andre siden av 
Saltfjorden.

Kulturarvlandskapet blir lettere tilgjengelig når 
flyplassen flyttes og kan igjen komme Bodø til gode. 
Tiltak innenfor dette område er basert på 
tidevannsforholdene. Både kultur- og naturfunksjoner 
løftes frem. 

Vi har tatt utgangspunkt i kommuneplanen, men foreslår 
at man gir økt fokus på kulturarvlandskap og kulturminner 
gjennom å gi dette mer plass og tydeliggjør de gjennom å 
informasjon. Det vil fortsatt være områder til vekst for fritid 
og turisme.

De særegne landskapstypene forsterkes og ekstra lag med 
kultur, flyshelters, kyststi, områder for fugler, landbruk og 
utkikkspunkter gjøres mer tilgjengelige.



Bodø – Årstidenes by

Parallelloppdrag 105

Bodø – Arstidenes byRapport Rapport

Parallelloppdrag104 Henning Larsen Alliance arkitekturstudio Kristiania byplankontor Goudappel Coffeng NIKU

ULIKE LAG I LANDSKAPET SÆREGNE LANDSKAPSTYPER FORSTERKES
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HIERARKI AV GANGVEIER
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