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 Rapport kvartal 99 - Parkanlegget 

Sammendrag 

I mars 2016 ble det vedtatt i Bodø bystyre at det skulle realiseres et offentlig parkeringsanlegg i 
kvartal 99 med etablering av park over parkeringsanlegget. 

Intensjonene fra bystyrets vedtak og fra reguleringsplanens bestemmelser er utdypet og 
konkretisert til følgende føringer for prosjektet:  

 park for alle aldre og særlig vekt på barn og unge 
 tilrettelagt for universell utforming med tilbud også for de som er bevegelseshemmet 
 med innhold som aktiviserer, men også rom for å sitte stille 
 med uorganiserte aktivitet – ikke et idrettsanlegg 
 ikke arena for større konserter, men kan være små arenaer for opptredener 
 med tilbud for alle årstider - aktiviteter skal kunne endres over tid og med årstidene 
 der kultur er et tema - Bodø har søkt om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024.  
 med områder tilrettelagt for begge kjønn og jenteperspektivet er interessant 

 
Gjennom mulighetsanalyse, diskusjon om intensjonene for parken og tilbakemeldingene fra 
brukere, ble det konkludert med å videreutvikle parkens form og uttrykk i to hovedgrep. 

Hovedgrep 1: Kultur og fantasi     
Hovedgrep 2: Moderne og urbane Bodø 
 

Hovedgrepene ble i første fase 
videreført i to alternativ; Bådin og 
Kompasset. Alternativ Bådin med 
hovedtyngde på moderne og urban 
by, og Kompasset med 
hovedtyngde på kultur og fantasi, 
og begge alternativene med 
elementer fra det andre temaet. 

Etter en samlet vurdering ble 
Kompasset valgt som konsept, og 
videreutvikles i forprosjekt- og 
detaljeringsfase.  
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1 Parken 
 

Planområdet (kalt Kvartal 99) er området nord for Fylkeshuset, mellom Hålogalandsgata, Prinsens 
gate og Nyholmsgata og har en størrelse på ca. 5000m².  
Historisk har området vært et friområde, men bruken av området har vært omdiskutert. Etter å ha 
vært brukt i noen år som midlertidig parkeringsplass, bygges det nå et underjordisk parkerings-
anlegg på tomta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Kart og ortofoto som 
viser områdets beliggenhet 
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1.1 Reguleringsplan 

 
Kvartal 99 ble i reguleringsplanen for Nerbyen (vedtatt oktober 2008) regulert til park, med 
parkeringsanlegg under grunnen i inntil tre plan. 
Bystyret i Bodø vedtok 31. mars 2016 at det skulle realiseres et offentlig parkeringsanlegg i 
Kvartal 99. Videre var det krav om reetablering av parken over parkeringsanlegget.  
 
De føringene som ble lagt i reguleringsplanen for parken er følgende: 
 
«Parken skal være en aktivitetspark med installasjoner og tilbud til flere brukergrupper på 
toppen av parkeringsanlegget. Det skal spesielt tilrettelegges for barn og unge på en måte 
som innbyr til variert lek og opphold. Dette hensynet skal ivaretas gjennom parkens utforming 
og ved valg av installasjoner og plasseringen av disse. Parken må sikres med gjerde/rekkverk. 
Parken skal opparbeides etter en samlet utbyggingsplan. Dagens skulptur av Arnold 
Haukeland skal integreres i parken. I området skal sykkelparkering for besøkende innpasses. 
Utbyggingsplanen skal omfatte materialvalg, beplantning, installasjoner og utstyr, skulptur 
som skal inngå, trappe- og heishus, interne gangveger, belysning m.v. I arbeidet med utbyggings- 
planen skal det inviteres til aktiv medvirkning, hvor spesielt barn og unge skal inkluderes. 
Utbyggingsplanen skal godkjennes av bystyret.» 

Parken vil være offentlig og dermed for alle. Den vil supplere de øvrige større parkene og 
friområdene i sentrum, og det var derfor en oppgave å gi den sin definerte rolle. Nye boliger i 
bykjernen gir behov for arealer til uteopphold og lek. Parken bør legges til rette for alle 
aldersgrupper, slik at den både retter seg mot barn, ungdom, foreldre/voksne og eldre. Det 
er et poeng at det kan bli en møteplass på tvers av alder. Barnehager i nærheten vil være 
naturlige brukere. Ungdom er en gruppe som det er lite tilrettelagt for, og dette skal være en park 
som ungdommen trives å være i. 

 

1.2 Gjennomføring av oppdraget 

 
Intensjonen fra kommunen er at parken skal være både en bypark og en bydelspark – for nærmiljø 
og besøkende. Den skal ikke være en kopi av andre parker i området, men ha komplementerende 
funksjoner. Innholdet i parken er åpent. Oppdragsgiver har bedt om at det i tidlig fase skulle lages 
2 - 4 forslag med ulike innholdsprofiler. Det er lagt noen prinsipper til grunn for parken: 
 

 Målgruppe er alle aldre, men med særlig vekt på barn og unge. 
 Universelt utformet med tilbud også for de som er bevegelseshemmet 

 Innhold som aktiviserer, men også rom for å sitte stille 
 For uorganisert aktivitet – ikke et idrettsanlegg 
 Ikke for større konserter, men kan være små arenaer for opptredener 
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 Tilbud for alle årstider - aktiviteter skal kunne endres over tid og med årstidene 
 Kulturpark kan være et tema- Bodø søkt om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024- men 

parken skal ikke være en statisk skulpturpark. 
 Areal må tilrettelegges for begge kjønn og jenteperspektivet er interessant 

 

1.3 Brukermedvirkning 

 

Underveis i prosjektet ble det lagt opp til bred brukermedvirkning. De kommunale rådene er 
medspillere og høringsinnstans. 

Det er arrangert egne møter med særskilte lag, som Ungdomsrådet, Eldreråd og Rådet for 
funksjonshemmede. Videre er det arrangert åpen dag på ByLaben i Bodø, der 4 alternativ ble 
fremlagt og alle byens og kommunens befolkning kunne komme og gi sine reaksjoner og innspill 
på foreløpige planer. 

Her deltok også prosjekterende landskapsarkitekter sammen med Bodø kommune (Utbyggings- og 
eiendomsavdelingen og Byplan) 

Det kom mange interessante tilbakemeldinger fra brukere. Disse er vurdert opp mot det som er 
vedtatt som parkens intensjon og mål. Flere er tatt med i den videre bearbeidelse av fremlagte 
alternativ. 

 

1.4 Området i byen 

 

Kvartal 99 ligger vest for Fylkeshuset og et kvartal opp fra Moloveien og det nye biblioteket og 
kulturhuset. 

I utviklingen av parken har det vært en klar intensjon om å eksponere parken ut i byen. Det å 
plassere elementer i parken slik at de er synlige fra viktig områder og ståsted ellers i byen; dette 
kan være i form av noe som stikker ut fra fasade, noe i høyden eller effekter som lys osv. vil gjøre 
folk nysgjerrige og tar turen til parken. 

Et annet parameter i utviklingen av en god park, er hvordan folket inviteres inn i parken. Områdets 
topografi og plassering på toppen av et parkeringsanlegg, gjør den direkte tilgjengelig kun fra 
Prinsens gate. Her har det vært viktig å åpne og invitere folk inn på en måte som gjør det helt 
naturlig å gå en tur innom parken. Å «dra» parken ut i fortausområde kan òg være et grep for å 
invitere folk inn. Et enkelt tiltak kan være å videreføre belegg fra parken og ut i fortauet. 
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1.5 Stedsanalyse  

 

 

Gjennom en enkel stedsanalyse ble det registrert herskende vindretning og solforhold i parken. 
Videre var det viktig å se på parkens eksponering ut til byen og områder for god kobling mellom 
park og tilliggende områder.  

Et videre spørsmål var parkens oppbygging i h.t. intensjonene med parken. Hvordan utvikle en 
park for alle med høy aktivitet og alle skal trives ut i fra behov, alder og aktivitetsnivå? 

Konklusjonen var å bygge en park ut fra aktivitetens intensitet og ikke ut fra alder og kjønn. Det er 
viktig å skape en park hvor alle kan finne sin plass etter ønske om aktivitet og behov for ro og 
stillhet. Parkens konsept er derfor planlagt med 3 soner: aktiv, moderat og rolig sone.  

 

 

 

Aktiv sone  Moderat sone       Rolig sone 
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1.6 Koseptutvikling 

 

Gjennom mulighetsanalyse, diskusjon om parkens intensjoner og tilbakemeldingene fra brukere, 
ble det konkludert med å videreutvikle parkens form og uttrykk i to hovedgrep: 

Hovedgrep 1: Kultur og fantasi     

Hovedgrep 2: Moderne og urbane Bodø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I parkens form og uttrykk var det et ønske om at BEVEGELSE skulle gjennomsyre det 
arkitektoniske uttrykket. 

Hovedgrepene ble i første fase videreført i to alternativ; kalt Bådin og Kompasset. Alternativ Bådin 
med hovedtyngde på moderne og urban by, og Kompasset med hovedtyngde på kultur og fantasi, 
og begge alternativene med elementer fra det andre temaet. 

 
Etter en samlet vurdering, ble Kompasset valgt som konsept for endelig planforslag. 
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2 Alternativ Kompasset 
Byvåpenet er en gull sol på rød bakgrunn som symboliserer midnattssola. I stedet for gull kan brukes fargen gult. 
Byvåpenet er tegnet av Hallvard Trætteberg, og ble vedtatt ved regjeringens resolusjon den 24. juli 1959. Symbolikken 
er at Bodø er den første byen nord for polarsirkelen og følgelig den sørligste byen i Norge med midnattssol. 
«Kompasset» kan koples til solas bevegelse rundt jorda – i en retning- og tidsorientering som i form og uttrykk er lagt 
inn i parken (isflaten). Derfor navnet på parken. 

2.1 Visjon og overordna uttrykk 

Parken Kompasset er formet med et uttrykk i en moderne og urban Bodø by med bevegelse 

som et overordna formuttrykk.  

Forskjellen fra Bådin ligger i det overordna uttrykket, hvor bevegelse er knyttet opp mot ulik takt i 
rette linjer i parkens lengderetning. I dette finner vi runde former i ulike størrelser; sirkulær 
bevegelse. De runde formene symboliserer sola og angir motto for parken. 

2.2 Soner og rom i parken 

Parken er også her inndelt i soner; en aktiv, en moderat og en roligere sone mot nord. Dette gir 
rom for ulike mennesker og aldre å oppholde seg i parken på samme tid. Hver sone har igjen sine 
ulike små og store rom, noe som gir mulighet for at flere kan oppholde seg i sonene på samme tid.  

Den sentrerte promenaden skal gi rom for møtesteder, sitteplasser og ulike mindre sosiale 
happeninger og videre der mindre grupper kan opptre eller danse.  Promenaden kan også 
benyttes til utstillinger, marked og andre arrangement i regi av byen eller foreninger/lag. Parken 
skal være en aktivitetspark med mange muligheter for ulike typer aktivitet. 

Sammen med en form og et uttrykk i en moderne og urban løsning, foreslås et innhold av noen 
«skulpturelle» aktivitetsutstyr med god og morsom fargebruk plassert på golvflater av gummibelagt 
fallunderlag, dekker og plenareal i rolige og avstemte farger. 

2.3 Aktiviteter 

 

Det foreslås følgende aktiviteter: 

- Fleksibel flate med kunstis om vinteren (4-5 måneder) og et dekke av betong m/ merking av 
labyrint. Kan brukes til f.eks. ballspill (slåball, fotball, street basket etc) og gruppetreninger 
(yoga, boot camp, kamsport, areobic etc).  

- Huske og hengekøyer 
- Trampoliner 
- Rampballs 
- Klatrenett 
- Parkour 
- Små lekehus 
- Mesanin 
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- Plass for opptreden/skuespill og annen fremvisning 
- Utstillingsplass 
- Muligheter for kiosksalg (kaffe, kakao og vafler) under takoverbygg 
- Styrkeøvelser  
- Bocca 
- Streetbasket 
- Solplass 
- Spiselige vekster (hovedsakelig bærbusker) 
- Sjakkbord 
- Parkour 
- Installasjoner for lyd, musikk, ladestasjon.  
- Sitteplasser og møtesteder 
- Skulpturbygging med snø – vinteren (snølager) 
- Plassering av eksisterende skulptur 

 
 
Utforming av Kompasset inneholder ulike aktiviteter og muligheter som skal ivareta ulike 
aldersgrupper, hele året og i forhold til jente- og guttefokus. Tabellen nedenfor gir en oversikt over 
hvordan dette er ivaretatt: 
 
 
 
 

Aktivitet   Alder     Kjønn  Årstid 

 3-10 11-17 18-25 V/P Gutt Jente   S/V 

Parkour  x x  x  S 

Trimapparat   x x x x S 

Areal for utstillingsplass x x x x x x S/V 

Takoverbygg m/film, 
lading/høytalere 

x x x x x x S/V 

Rollelek (små hus) x    x x S 

Balanse (rampballs) x x   x x S 

Klatrenett x x   x x S/V 

Trampoline x x   x x S 

Kunstis/kunstgress under x x x x x x S/V 

Streetbasket  x x x x x S 

Gruppetrening/yoga/dans  x x x x x S 

Labyrint x x   x x S/V 

Bocca    x x x S 

Sjakkbord   x x x x S/V 

 
 



Oppdragsgiver: Bodø kommune 

Oppdragsnr.:     Dokumentnr.: 01   Versjon:   
 

  |  Side 9 av 13 c:\users\22495\onedrive - bodø kommune\reguleringsplaner\kvartal 99\6 park\politisk behandling\forprosjekt 
beskrivelse gjeldende_revidert.docx 
 

Valget av aktiviteter viser at alle aldersgrupper er ivaretatt med mange muligheter for lek og 
aktiviteter. Oversikten viser at det laveste ungdomstrinnet er best ivaretatt, noe som er i tråd med 
kommunens intensjoner med å etablere en aktivitetspark.  
En annen intensjon var at parken skulle være et sted for aktiviteter hele året rundt og ikke minst for 
alle m.t.p. stedets interesse både for jenter og gutter. Aktivitetene er bevisst valgt med tanke på at 
disse kan benyttes både av jenter og gutter. Dette vil av erfaring gjøre det mere interessant å være 
i parken når det er aktiviteter som trekker begge kjønn. Det kan evt. påpekes at valgte aktiviteter 
kan knyttes direkte opp mot typiske «jenteaktiviteter».  

2.4 Materialbruk 

 

Aktivitetsutstyr skal bestå i en kombinasjon av betong, stål og tre. Det er ikke bestemt hvilken form 
og uttrykk de ulike sitteplassene skal være. Dette blir bestemt i evt. detaljprosjekteringen. Det er 
tenkt ulike møbleringer, ikke samme type over hele parken. 

2.5 Lys i parken 

Belysning skaper stemning i parken og lyser opp viktige områder. For Kompasset er det foreslått 
bruk av lysmaster plassert i adkomstområdene, hovedganglinjene og ellers viktige steder som 
kunstisbane, lekeområde samt pullerter, opplys og områder med effektbelysning. Det er foreslått 
flere lyspunkter på hver stolpe, slik at lyset kan justeres til der det er ønskelig. Opplys benyttes ved 
kunstinnstallasjonen og for enkelte trær. Effektbelysning er benyttet i form av en ledelinje langs 
ytterkanten av hovedpromenaden; jfr. plan. På kunstisbane foreslås brukt en fargenyanse i 
lyssettingen; gjerne blå (se bilde fra Kirkeparken i Moss) slik at dette område får en egen stemning 
og opplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkeparken Moss 

 

 

Ellers er det viktig at plassering av lyspunkt gir tilstrekkelig lys i h.t. universell utforming og spesielt 
svaksynte. Dette er f.eks. adkomstområder, viktige ganglinjer og oppholdsarea 
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2.6 Redegjørelse for ulike kriterier 

 

Kriterier/forhold 
 

Kommentar Neg./pos. 

 
Lys- skyggeforhold 

En enkel analyse av lys- og skyggeforhold viser at 
området sørvest og vest i parken er mest solrik; 
derfor er solplass og store deler av lekeområdet lagt i 
denne delen av parken. Området langs Prinsens gate 
er mest skyggefull og dermed prioritert som 
planteareal. 

 
Positivt 

 
Snørydding/snølagr. 

Det er lagt opp til brøyting i hovedpromenaden og 
langs rekkverk mot vest og sør. Dette gir gode 
muligheter for bruk av parken også på vinteren. 
Planlagt minimum bredde for brøyting på 4 meter.  

 
Positivt 

 
Trafikksikkerhet 

Eksisterende trafikkanalyse knyttet til bygging av 
garasjeanlegget sier noe om hvordan komme til og 
adkomst inn i parken skal løses. Dette følges i 
bygging av både parkeringskjelleren og parken. Dette 
handler i hovedsak om sikre fotgjengerfelt og 
adkomst for sykkel. 

 
Pos/neg. 

 
Ivaretakelse av 
brukerkrav/behov 

Parken gir rom for alle mennesker i alle aldre. Med 
kommunens bypolitikk og ønske om at flere 
mennesker bor i Bodø by, vil parken fungere som et 
viktig møtested og utgangspunktet som 
nærmiljøanlegg for de som bor i byen. Med mål om å 
skape en attraktiv aktivitetspark, kan parken være 
ypperlig for både skoler, barnehager, lag og for-
eninger og for et besøk av de som bor utenfor byen. 

 
Positivt 

 
UU-krav 

Parken er tilpasset mennesker med ulike 
funksjonshemming og planlagt med universell 
utforming.  

 
Positivt 

 
Drift og vedlikehold 

Det knyttes mest drift og vedlikehold til foreslått 
kunstisanlegg og en 3-årig skjøtselsperiode for 
beplantning. Fremlagt kostnadsoverslag viser også 
generelle drifts- og vedlikeholdskostnader for parken. 

Negativt 

 
Kostnader drift og 
vedlikehold 

Vedlikehold kunstis: ca. 300 000 kr/år 
Sommervedlikehold: ca. 110 000 kr/år 
Vintervedlikehold: ca. 145 000 kr/år 
Totalt vedlikehold: 550 000 kr/år 

 
Negativt 

 
Skjerming for vind 

God skjerming for herskende vindretning fra sørøst 
og sørvest; større trær sammen med 
betongmurveggen i nedkjøringsrampen vil skape en 
god skjerm for herskende vindretning fra nordøst. Det 
er viktig å velge vegetasjon som gir god skjermeffekt 
(tilstrekkelig hullprosent)  

 
Postitivt   
(noe 
negativt) 
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3 Universell utforming 

3.1 Lesbarhet 

Tydelig soneinndeling med definerte ganglinjer med rause kantsoner med både kantstein og 
lyslinjer gjør at parken er lett å lese og å orientere seg i. Dette er viktig for alle brukere, men især 
for svaksynte, blinde og mennesker med kognitive utfordringer. 

3.2 Terreng og fremkommelighet 

Parken er i utgangspunktet flat, siden den bygges oppå et parkeringshus. Det er ønskelig å bygge 
opp noe terreng; dels for å skape rom i parken og samtidig gir det større mulighet for å plante noe 
høyere busker. Utforming av parken tilrettelegger for god og trygg adkomst og tilgjengelighet inne i 
parkområdet. Krav om taktil merking følges opp. Generelt følges alle krav i h.t. universell utforming. 

I sør er parken på samme høyde som Prinsens gate. Her vil publikum kunne entre parken direkte 
fra fortau og via to rause inngangssoner til parken. Terrenget utenfor parken heller ned mot nord. I 
nordøst etableres det en inngang med rampe fra bakkeplan, og heis samt trapperom som fører 
opp til parken. 

3.3 Sikkerhet 

Parken omsluttes av trafikkerte gater på alle sider. Langs alle sider etableres det rause fortau. 
Nedkjøringsrampe til parkeringshuset ligger langs parkens østre side med innkjøring fra Prinsens 
gate. Her stenges Nyholmsgata for biltrafikk forbi parken. Krysninger for myke trafikkanter over 
Hålogalandsgata trekkes vekk fra vegkryssene. Parken omsluttes av klatre- og fallsikker 
støyskjerm og gjerde/rekkverk, med to rause åpninger mot Prinsens gate, i tilknytning til de nye 
fotgjengerovergangene.  

Av hensyn til sikkerhet legges det opp til at det kan brøytes langs hele gjerdet/rekkverket og 
støyskjermen, der hvor det er høydeforskjell mellom parken og omkringliggende terreng på over 
0,5 m. 

 

4 Plantebruk 
 

Det skal benyttes planter som er allergi- og astmavennlige i parken. Dette vil bl.a. si at trær som 
bjørk, or og hassel ikke skal benyttes.  

Det skal ikke benyttes planter som står på svartelisten. Dette er arter som er vurdert til å utgjøre en 
høy økologisk risiko. Det vil si at de kan fortrenge andre arter som vi ønsker å ta vare på. I 
overkant av 130 planter står på svartelisten i Norge. 
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Det foreslås bruk av mindre trær (4-7m høg), busker (1-3m høg) i ulike høyder og stauder i mindre 
og større felt. Buskene og staudene skal danne en bølgende form. Enkeltstående små trær er 
plantet i urner eller plassert på opphøyde terrengformer, sistnevnte for å få tilstrekkelig vekstvolum. 

De høyeste buskene (2-4m) benyttes i ytterkanten som skjerm for herskende vindretninger. Inne i 
selve parken benyttes de høye buskene som romdannende element. Busker sammen med heving 
av terrenget (lage terrengformer) gir parken flere rom og følgende spennende plass å være. 

Mindre busker (1-2m) benyttes i sammenheng med de større buskfeltene; gjerne i forkant.  

Bruken av stauder i parken skal danne sammenhengende tepper; gjerne med blomstring, dufter og 
farge. Her tenkes større og mindre felter; gjerne bruk av få og hardføre sorter som overlever det 
tøffe nordnorske klimaet. 
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