
Bærekraftig byutvikling 



Bodø 



Attraktiv hovedstad 

i Nord 
Bodø vokser 

Mange 
muligheter 

Samarbeid blir 
nøkkelen 



Hovedmål 1: 

70.000 innbyggere i 2030 

Ambisiøst 

By og land 

Bodø er attraktiv! 



Hovedmål 2: 

Byen det er godt å bo i 

Trygg oppvekst 

Offensiv 
boligpolitikk 

Mangfold og 
frivillighet 



Hovedmål 3: 

Norges sikkerhets- og 

beredskapshovedstad 
Nye trusselbilder 

Nasjonale aktører 
samlet i Bodø 

Ansvar i og for 
Nordområdene  



Satsingsområde 1: 

Sysselsetting og etablering 

Næringsmessig 
tyngdepunkt 

Omstilling og 
nyskaping 

Samferdselsløft  



Satsingsområde 2: 

Sikkerhet og beredskap 

Internasjonalt 
sentrum 

Oljevernberedskap 

Trygge nærmiljø 



Satsingsområde 3 

Kulturbyen midt i naturen 

Nyskapende 
smeltedigel 

Kreativ ungdom 

Stedsutvikling 



Satsingsområde 4: 

Utvikling av Universitetet 

i Nordland Studentbyen 
Bodø 

Aktivt samarbeid 

Posisjonering i 
Nordland 



Satsingsområde 5: 

Frisk befolkning – lenge i jobb 

Forebygging 
fremfor reparering 

Fysisk 
tilrettelegging 

Inkludering og 
likeverd 



Satsingsområde 6: 

Bærekraftig byutvikling 
 
Forutsigbar 
arealbruk  
 

Kompakt og 
levende by 

Effektivt 
transportnett 



Byutviklingsområdet i Bodø 



Byutviklingsområdet - Bodø 

15 km fra øst via sentrum til nord 

Flyplassen i vest 

Tverlandet tettsted 17 km øst for sentrum 

Omkranset av fjorden og Bodømarka 



Kompakt by 
Byen midt i naturen 

Foto: Knut Valberg 

• Definert område for byutvikling 

• Byutviklingsområdet er avgrenset av markagrensen og 

sjøen 

• Ingen større utbyggingsområder legges utenfor 

byutviklingsområdet 

• Byveksten blir kompakt og miljøvennlig 

 



Kompakt by 
Byen midt i naturen 

• Korte avstander mellom målpunkter 

• God kollektivdekning 

• Gode løsninger for bruk av sykkel mellom målpunkter 

• Grønne korridorer i boligområdene langs fjorden og mellom 

fjorden og marka 

• Bevare de grønne områdene mot utbygging  

Foto: Bjørn Erik Olsen  



Utvikling av 

sentrum 

• Flere boliger i sentrum 

• Ny arealplan åpner for nye boliger i sentrumskjernen 

• Omformingsområder i sentrum – sanering og fortetting 

• Flere mennesker i sentrum skaper mer liv. 

Foto: Knut Valberg 



Utvikling av 

sentrum 

• Reduserte krav til parkeringsareal gir flere leiligheter – bruk 

sykkel! 

• Parker og byrom oppgraderes i takt med ny boligbygging i 

sentrumskjernen 

• Havnepromenaden bygges 

Foto: Knut Valberg 

















Fra ord til handling 

Alt vi skal gjøre – 
finnes her 

Integreres i 
økonomiplan 

Følges opp i 
tjenesteområdene 


