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Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn-forslag til handlingsplan for 
parker og byrom 

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 22.01.2020: 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak  

Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan for parker og byrom i Bodø 
kommune ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring. 
 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 20.01.2020: 

 

Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 
 

Votering 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Eldrerådets uttalelse 
 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 

Bodø ungdomsråds behandling i møte den 17.01.2020: 

 

 

Bodø ungdomsråd har enstemmig vedtatt rådmannens innstilling 
 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 16.01.2020: 

 

 

Rådets uttalelse til planen.  
Rådet slutter seg til rådmannens forslag men bemerker at det er viktig at universell utforming 
vektlegges i planarbeidet.  
  
 

 

Rådmannens forslag til vedtak  

Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan for parker og byrom i Bodø 
kommune ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring. 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 
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Sammendrag 

Bakgrunn for planen er vedtak av kommunedelplan for grønnstruktur i 2017, der det ble vedtatt at 
det skal utarbeides en handlingsplan for opparbeidelse av sentrale parker og grøntanlegg.  

Planen er avgrenset geografisk til å gjelde Bodø sentrum og omfatter byrom, større parker og 
grøntområder. Mindre lekeplasser er ikke en del av denne planen. I planprosessen er det 
gjennomført kartlegging av parker og byrom. Medvirkning med ulike interessegrupper ble 
gjennomført våren 2019. For fem av uteoppholdsområdene er det utarbeidet skisseplaner av SLA.   

Planforslaget definerer funksjonen til parker og byrom i sentrum ut fra et overordnet behov, og 
legger en plan for fremtidig opparbeiding og prioritering av disse. Målet er at planen skal bidra til å 
dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder i sentrum, og skal sikre et variert 
tilbud av uteoppholdsarealer og møteplasser.  

Planforslaget beskriver mål og ønsket fremtidig utvikling for alle områdene. Det er beskrevet 
muligheter for enklere tiltak (strakstiltak). For mange av områdene vil det være behov for en 
større helhetlig plan eller forprosjekt før gjennomføring. Når det gjelder gjennomføring av planen 
er det foreslått en prioritering av områder i en tiltaksplan. Organisering og oppfølging av planen er 
også omtalt.   

Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og 
forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for 
byutviklingen. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  

 

Bakgrunn og vedtak 

Handlingsplan for parker og byrom er forankret i grønnstrukturplanen for Bodø som ble vedtatt i 
Bodø bystyre 14.09.2017, PS 17/120:   
 

«Bodø bystyre vedtar Kommunedelplanen Grønnstrukturplan for Bodø kommune med 
planbeskrivelse datert 02.07. 2017 og tilhørende bestemmelser og grønn plakat.    
 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11- 15.»  Nytt punkt 1.3.7: 
Handlingsplan for opprettelse av skole- og byhager.  Tillegg til nytt punkt 1.3.7: Planen skal 
belyse urbant landbruk i et integreringsperspektiv»   

 
I kommunedelplan for grønnstruktur går det frem at det skal vedtas en handlingsplan for 
opparbeidelse av sentrale parker/grøntanlegg. I bestemmelsene til grønnstrukturplanen står det 
følgende:  
 

«1.3.2 Handlingsplan for opparbeidelse av sentrale parker/grøntanlegg   
 



I sentrale parker/grøntareal og ved anlegg av kyststi/sti i friluftsområder, skal det vedtas 
overordna tiltaksplaner før omfattende tilrettelegginger kan gjennomføres. Tiltaksplanene 
skal inneholde detaljkart samt beskrivelser for anlegg og drift. Planene skal godkjennes av 
kommunens fagetater. Korridorer mellom bebyggelse og grøntområder/friluftsområder kan 
etableres/oppgraderes uten en slik plan. Byplan skal utarbeide handlingsplanen. Liste over 
aktuelle parker/grøntanlegg er listet i beskrivelsen. Listen er ikke uttømmende.»  

 
I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er det flere bestemmelser som omhandler grøntområder i 
byutviklingsområdet. Formålet er å sikre grøntområdene og kvaliteten på områdene. 
Kommuneplanen henviser til handlingsplan for parker og byrom og det vises til at tilrettelegginger 
skal gjøres i tråd med denne. I § 1.14.1 går det frem at alle boliger bør ha tilgang til en større 
park/grøntområde innenfor en gangavstand på 5 minutter. Parken/grøntanlegget skal ha følgende 
kvaliteter:   
 

 Minimum areal på 500m².   

 Arealet skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper og til ulike 
årstider.   

 Arealets utforming skal ha tilfredsstillende kvaliteter i forhold til sol og lys, støy og annen 
miljøbelastning.   

 Arrondering av arealet skal ha en slik form at det blir mest mulig funksjonelt. Dvs. mest 
mulig sammenhengende rund form uten spisse hjørner eller smale korridorer.   

 
 Kommuneplanens arealdel åpner for at felles uteoppholdsareal ved bygging av boliger i sone A og 
bykjernen kan løses på offentlige plasser, parker eller gater, og beskriver hvordan kravet kan 
oppfylles i § 4.4.2 – 4.2.3.  
 
Avgrensning av planen  
 
Kartet nedenfor viser handlingsplanens geografiske avgrensning.   
 
  
 



Det er tatt utgangspunkt i større parker og byrom innenfor planområdet som er eid av Bodø 
kommune. Det er likevel tatt med enkelte områder som er i privat eie, enten fordi de er svært 
viktige eller fordi de er viktige å se i sammenheng med resten av sentrum. Dette gjelder blant 
annet Breivika og områdene rundt bymuséet og Bodø domkirke. Park- og byromsarealene som er 
med i planen er tatt med uavhengig av planstatus.   
 
Kartet under viser en oversikt over områdene som er med i planforslaget.   

 
  
 



Med bakgrunn i utviklingen som skjer i Bodø sentrum, er det et spesielt stort behov for en plan for 
parkene og byrommene i dette området. Det er behov for en plan som bidrar til å heve kvaliteten 
på uteoppholdsområdene i sentrum, og som beskriver prioritering og fremdriftsplan for dette 
arbeidet. Ved utbyggingsprosjekter til bolig i sentrum, åpner kommuneplanens arealdel for at 
deler av krav til uteoppholdsareal kan løses i offentlige parker og byrom. I sakene der dette er 
aktuelt er det behov for en plan som avklarer den fremtidige utviklingen.   
 
Erfaringene fra dette planarbeidet vil brukes i arbeidet med parkene i de ulike bydelene i 
byutviklingsområdet som vil prioriteres i neste omgang. Det skal lages tilsvarende handlingsplaner 
for større rekreasjonsområder i hele byutviklingsområdet.  
 
Planprosess   
 
Kartlegging ble utført i november 2018. Alle parker og byrom ble befart. I januar 2019 ble det 
arrangert en fagdag for kommunens ansatte på tvers av avdelingene. Magne Danielsen fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, plan- og bygningssjef Venke Moe og parksjef Aase 
Margrethe Hørsdal fra Kristiansand kommune deltok. Målet med fagdagen var kunnskapsbygging 
og å hente erfaringer fra andre. Deler av dagen ble brukt til workshop med spørsmål som var 
relevante for planarbeidet.   
 
I prosessen er det gjennomført følgende medvirkningsmøter:   

 Åpent møte   

 Bodø ungdomsråd  

 Møte med representanter fra råd for funksjonshemmede  

 Bodø voksenopplæring   

 Workshop om Gråholten  
 
Oppsummering fra møtene er vist i egen rapport.   
 
Høsten 2019 ble det lagt ut en begrenset anbudskonkurranse for utarbeidelse av skisseplaner for 
fem parkområder. Landskapsarkitektfirmaet SLA vant konkurransen og har utarbeidet 
skisseforslaget. SLA holdt en ny workshop om Gråholten i oppstarten av arbeidet siden Gråholten 
er et stort og viktig friområde for sentrum og for beboere i Vestbyen.   
 

Saksopplysninger 

Planforslaget 
Planforslaget er vist i sin helhet i plandokumentet. Følgende temaer er belyst i planforslaget:  

 Mål for planen og planprosessen 

 Beskrivelse og mål for hvert park- og byromsområde 

 Forbindelser i grønnstrukturnettverket 

 Organisering og gjennomføring av planen 

 Drift av parker og byrom 
 
Mål  
Planen har følgende mål:  

1. Planen skal bidra til å dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder i sentrum, 
og skal sikre et variert tilbud av uteoppholdsarealer og møteplasser.   



2. Planen skal skape forutsigbarhet for fremtidig planlegging, opparbeiding, forvaltning og 
drift av parker og byrom. 

 
Handlingsplanen for parker og byrom har ambisjoner om å bli et styringsverktøy som bidrar til å 
sette arbeid med uteoppholdsareal og grøntområder høyt på dagsorden. De langsiktige effektene 
av handlingsplanen vil blant annet være større variasjon i bruk og aktivitet gjennom årstidene, 
flere sosiale møteplasser, sentrumsnære grønne turløyper og at flere folk i ulike aldersgrupper tar 
områdene i bruk. 
 
Ulike funksjoner i parker og byrom 
Variasjonen i grønnstrukturen og uteoppholdsområdene innenfor området er stor. Områdene 
består av parker, idrettsområder, naturområder, torg, gågate, områder ved sjøen, aktivitetsparker 
og skoleområder. Flere av områdene som er med i planen defineres som friområder. Disse 
områdene har i større grad et naturpreg enn et parkpreg. Dette er vurdert som en viktig kvalitet.  
 
I planarbeidet er det lagt vekt på at områdene skal oppfylle ulike funksjoner og at det skal 
tilrettelegges for alle aldre. De ulike funksjonene er blant annet lek, variert aktivitet, stillhet, 
trening, opphold, hvilesteder, uberørt natur, formidling, matproduksjon/dyrking, stier, turmål, 
friluftsliv og uformelle møteplasser. I målsettingene som er beskrevet for de ulike områdene er det 
tatt hensyn til innspillene som kom inn i medvirkningsmøtene. Dette er blant annet:  
 

 Nyttevekster 

 Aktiviteter som volleyball, sykling og treningsmuligheter 

 Hvilesteder langs gater eller populære stier 

 Styrke viktige snarveier og stier i parker/friområder 

 Bevare natur og muligheter for fri og kreativ lek 

 Værskyddmuligheter 

 Grillmuligheter 

 Lek for de minste barna 
 
Hvordan de ulike parkene og byrommene brukes varierer ut fra beliggenhet og størrelse. 
Rensåsparken er en typisk park som kan tiltrekke seg folk fra hele Bodø, og ikke bare de som bor 
nært parken. Rådhusparken, Solparken og parken i kvartal 99 er parker i sentrum som vil besøkes 
av folk som besøker Bodø sentrum i tillegg til de som bor i sentrum. Disse vil ha en annen bruk enn 
parker som ligger i Østbyen eller Vestbyen. Dette er parker som primært brukes av de som bor i 
nærheten, og kan betegnes som bydelsparker.  
 
Organisering for å oppnå målene 
Planen skal være et styringsverktøy for alle som jobber med utvikling og forvaltning av parker og 
byrom i kommunen. Siden mange avdelinger jobber med ulike problemstillinger i parker og byrom 
foreslås det i planen at Byutvikling får en koordinatorfunksjon som skal ha det overordnede 
ansvaret for arbeid med parker og byrom. Dette innebærer blant annet ansvar for at målene i 
planen følges opp, samt ansvaret for å koordinere arbeidet ved viktige avklaringer eller 
henvendelser fra publikum. Bortsett fra dette foreslås det ingen endringer i fordeling av 
arbeidsområdene mellom de ulike avdelingene.  
 
Planverktøy 
Handlingsplanen skal legges til grunn i overordnede planer og i detaljplaner. Planen skal legges til 
grunn når det skal vurderes om krav til felles uteoppholdsareal ved bygging av boliger kan løses på 



offentlig grunn. I planen pekes det også på områder hvor det er langt til nærmeste park eller 
byrom. Her er det behov for å få opprettet nye parker eller byrom. Dette må tas inn i fremtidig 
arealplanlegging.  
 
Tiltaksplan  
Handlingsplanen har en tiltaksplan hvor det det foreslås en fremdrift med prioritering av områder 
over en tiårsperiode. Når det gjelder kostnader er det hentet inn erfaringstall fra oppgraderinger 
av parker og byrom i Bodø samt beregninger fra Trondheim kommune som viser kvadratmeterpris. 
Det er behov for å se nærmere på hvilke budsjett det er aktuelt å hente midler fra (Bl.a. Idrett, 
oppvekst og kultur og teknisk avdeling) Tiltaksplanen må jobbes mer med, og kan bli justert etter 
høring. 
 
Det er generelt et stort behov for større forutsigbarhet i arbeidet med opparbeiding og 
oppgradering av parker og byrom. Det foreslås at det bevilges en fast sum til dette arbeidet hvert 
år. Midlene skal benyttes til planlegging, forprosjektering og gjennomføring av mindre 
(strakstiltak) og større tiltak. Dette er en strategi som vil bidra til at tiltak iverksettes der det er 
størst behov, og der man får en mest effektiv bruk av ressursene, eks. ved samkjøring av ulike 
prosjekter. Det vil være viktig at plangrunnlaget til enhver tid er oppdatert og at alle avdelinger er 
kjent med prioriteringene som er gjort.  Det vil være behov for jevnlig oppdatering av 
handlingsplanens tiltaksdel. 
 
Ved større tiltaksom opparbeiding av større byrom eller parker vil det være behov for egne 
politiske vedtak og bevilgning av midler. 
 
Vedlikehold og drift 
I alle nye forprosjekter skal det utarbeides skjøtselsplaner som belyser kostnader for drift og 
vedlikehold ved en ny opparbeiding. Ved opparbeidelse av nye områder skal entreprenør som 
gjennomfører arbeidet ha ansvar for drift og vedlikehold i minimum tre år etter ferdigstillelse. 
 
Utformingsplaner 
For Gråholten, Zefyrhaugen, Annas plass, Bankgataparken og restareal v/Bankgata idrettspark er 
det utarbeidet utformingsplaner. Disse planene er på prinsippskissenivå. Prinsippene for utforming 
er retningsgivende ved oppgradering av områdene, men detaljene kan bearbeides ved 
prosjektering.  Se hele rapporten og eget vedlegg med skisseplanene (Utformingsplaner-kart).  
 

Vurderinger 

Planen gir en tydelig retning på utviklingen av parker og byrom i Bodø sentrum. Sentrum er under 
utbygging, og derfor er det svært viktig at kommunen har oppdaterte planer og en plan som har et 
helhetlig blikk på dagens behov, og som legger føringer for fremtidig utvikling. Planen skal være et 
hjelpemiddel i plansaker og et hjelpemiddel for prioritering av ulike tiltak i områdene. Planen gir et 
godt fundament for forhandlinger om utbyggingsavtaler, der private utbyggere skal løse deler av 
krav til uteoppholdskrav på offentlig grunn. 
 
I planforslaget er det lagt vekt på å legge føringer som ikke er for detaljerte og heller ikke for 
generelle. Breivika er et eksempel på et område som krever en mer helhetlig skisseplan eller 
forprosjekt før gjennomføring av tiltak. Det er likevel beskrevet klare målsetninger for området i 
planen. Enkelte av områdene er mindre kompliserte, og er enklere å planlegge i detalj på dette 
nivået, slik som f.eks. Annas plass i Østbyen. Detaljeringsgraden for de ulike områdene varierer 



derfor i planforslaget. Det vurderes at planen gir fleksibilitet der det er nødvendig, og at den 
samtidig gir føringer for fremtidig utvikling. Det er en forutsetning at planen følges opp fra år til år, 
og at den revideres annethvert år.  
 
Innspillene som har kommet i medvirkningsprosessen har hatt høyt fokus på mer variasjon i de 
grønne områdene i sentrum, og på tilrettelegging for både aktivitet og for rolige oppholdssoner. 
Andre temaer har vært bruk for ulike aldersgrupper, enklere tiltak som for eksempel snarveier, 
belysning og benker, nyttevekster og sentrumsnære turtraséer. Alle innspill er ikke tatt til følge, 
men det er vurdert at helheten ivaretar mange ønsker, interesser og behov. Ved nye forprosjekter 
og skisseplaner skal det legges opp til mer medvirkning, og det vil da være rom for å vurdere 
ønskene til befolkningen på nytt.   
 
Planen skal være et verktøy for de ulike avdelingene som jobber innenfor dette feltet.  Det 
vurderes som nødvendig at én avdeling får et hovedansvar for å oppnå målene i planen. 
 
Virkninger 
Gjennomføring av planen kan bidra til å oppnå viktige klimamål. Tilrettelegging for snarveier 
gjennom parkene kan bidra til at flere velger å gå i stedet for å bruke personbil. Mange snarveier 
tilbyr kortere reisevei enn ved bruk av motoriserte transportmidler, og tilbyr i tillegg attraktive 
gåturer i grønne omgivelser. Det kan bidra til både reduserte klimagassutslipp og bedre folkehelse. 
 
For å skape en bærekraftig by er det lagt vekt på å ivareta det biologiske mangfoldet i de grønne 
lungene i sentrumsområdet. Det er også lagt vekt på at de grønne områdene er en viktig del av 
overvannshåndteringen. Ved ny opparbeiding skal systemer for fordrøyning alltid vurderes. Dette 
kan bidra til at områder som er utsatt for oppsamling av overvann blir mer tilpasningsdyktige til et 
mildere og våtere klima i fremtiden.  
 
Gjennomføring av planen vil skape attraktive og grønne sosiale møteplasser i sentrum og i 
bydelene. Dette vil bidra til møter mellom mennesker i ulike grupper av befolkningen, noe som er 
viktig for et bysamfunn. Offentlige sosiale møteplasser er også et viktig folkehelsetiltak. Parkene er 
gratis for alle å ta i bruk og tilbyr gode muligheter for både opphold og uorganisert aktivitet.  
Planen vil på sikt bidra til at det vil være mer attraktivt for befolkningen å oppholde seg utendørs 
gjennom flere årstider. Dette gir en stor helsegevinst for både den fysiske og psykiske helsen til 
befolkningen. Nærheten til områder som fremstår som uberørt natur kan også være 
helsefremmende. Siden sentrum er under stor utbygging er det potensielt en stor befolkning som 
vil kunne få nytte av tiltakene i årene fremover.  
 
Planen vil bidra til en mer målrettet utvikling av parker og byrom, og vil på sikt øke attraktiviteten 
til Bodø sentrum. Flere folk i sentrum kan bidra til å styrke virksomhetene i sentrum. Planen vil 
skape mer forutsigbarhet for gjennomføring av private planer ved hjelp av utbyggingsavtaler.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Handlingsplanen vil gi økonomiske konsekvenser for kommunen. Dagens praksis er preget av 
enkeltvedtak, og ikke faste bevilgninger til parker og byrom. Gjennomføring av planen vil gi økt 
forutsigbarhet når det gjelder investeringer i parker og byrom. I planforslaget vises det til et 
beregningseksempel og det foreslås at det settes av 8,9 mill hvert år til mulighetsstudier/skisser, 
forprosjekt og gjennomføring.  



 
  
Investeringer i områdene tas fra ulike budsjettposter i dag. En bedre koordinering av prosjekter 
kan bidra til at man kan få samlet innsatsen, og få mer kvalitet i hvert prosjekt.  
 
Med en fast bevilgning per år vil man likevel være avhengig av tilleggsbevilgninger i enkelte 
områder som det kreves mer midler til å opparbeide. Dette må håndteres i egne politiske saker. 
Beløpet som tabellen viser, dekker oppgradering av 1 dekar park/byrom. Gjennomføring av 
handlingsplanen er avhengig av at det avsettes midler i økonomiplanen. 
 
En justert tiltaksplan må følges opp med en egen sak til formannskapet. Da må det også tas stilling 
til drift av områdene.  
 
Planen gir et grunnlag for fremtidig utvikling, og i sentrum er det aktuelt å få inn bidrag til 
opparbeiding av offentlige parker og byrom gjennom utbyggingsavtaler. Kommunen vil kunne 
spleise på oppgraderingene med private utbyggere for å skape attraktive uteoppholdsarealer. 
 

Konklusjon og anbefaling 

Plan- og miljøutvalget finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i 
samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens 
overordnede planer og mål for utvikling av kommunen. Planforslaget kan legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 
 

Trykte vedlegg: 

1 Handlingsplan for parker og byrom 
2 Oppsummering medvirkning 
3 Workshop 2 om Gråholten 
4 Utformingsplaner for fem parker i Bodø 
5 Oversiktsplan- Rensåsparken 

  6   Utformingsplaner- kart 

 
 
 

Bærekraftsmål 
 
 



 

Gjennomføring av planen vil øke kvaliteten på uteområdene i Bodø sentrum. God tilgang til 
offentlige uteområder med høy kvalitet vil være positivt for befolkningen. Det kan bidra til 
bedre fysisk og psykisk helse, og kan virke forebyggende for mange type sykdommer. Attraktive 
parker og byrom gir folk i alle aldersgrupper en mulighet til å møtes utendørs. Sosiale 
møteplasser kan motvirke ensomhet og forebygge psykiske lidelser.  
Trafikksikre snarveier utenfor trafikkerte veier kan også medvirke til å redusere risiko for 
trafikkuhell og påfølgende helseskade.  

 

Offentlige parker og byrom kan benyttes av barnehager og skoler i undervisning. I planen er det 
lagt vekt på bevaring av sentrumsnære naturområder og muligheter for urban dyrking. Dette 
kan ha en stor verdi i formidling og opplæring.  

 

Offentlige park- og byromsområder skal tilby muligheter for opphold for alle uavhengig av 
kjønn. Ved å legge vekt på tilrettelegging for ulike aktiviteter og funksjoner skal områdene 
inkludere alle, uavhengig av kjønn.    

 

Økonomisk vekst er viktig for aktørene og virksomhetene i Bodø sentrum. Det er mange som 
har sin arbeidsplass i Bodø sentrum. Det å tiltrekke seg flere folk til sentrum kan være med på å 
skape økonomisk vekst. Det kan også bidra til å gi byen mer oppmerksomhet og et bedre 
omdømme.  
 

 

Planen er et ledd i å gjøre Bodø sentrum mer attraktiv. Mange viktige arbeidsplasser ligger i 
Bodø sentrum. Nye kunnskapsbaserte næringer er viktig for kommunen, og attraktive parker og 
byrom kan være med på å skape et mer vitalt bysentrum der folk og virksomheter kan møtes og 
trives. Offentlige møteplasser er viktig i denne sammenheng.  

 

Tilrettelegging for variert aktivitet i offentlige områder gir like muligheter for alle, uavhengig av 
inntekt og formue. Med økende forskjeller i samfunnet er dette viktig. Barn og ungdom som har 
mindre muligheter enn andre til å drive med organisert idrett eller aktiviteter kan benytte seg 
av de offentlige områdene. Med en økende eldre befolkning er det også viktig med møteplasser 
som kan benyttes uavhengig av inntekt og formue. Tilgang til parker og byrom gir alle like 
muligheter for bruk. Møter mellom ulike grupper av befolkningen kan bidra til å redusere 
fordommer, og skape mer stabile samfunn.  

 

Urbanisering kan bringe med seg innovasjon og større effektivitet som igjen skaper økonomisk 
vekst. Samtidig fører den raske urbaniseringen til at mange kjemper om de samme ressursene. I 
en stadig tettere by har parker og byrom en viktig funksjon. Planen legger opp til at parker og 
byrom skal bevares og utvikles for å komme befolkningen og besøkende til gode. For å skape en 
bærekraftig by er det viktig å redusere trafikk og luftforurensning. Parker og byrom tilbyr rolige 
områder hvor man er skjermet for trafikk og støy. Mange parker utgjør snarveier som gjør det 
mer attraktivt å gå fremfor å kjøre bil. Det bygges mange boliger i Bodø sentrum, og satsing på 
uteområder som er innen rekkevidde vil gi økt bokvalitet. Mulighet for å bo tettere, og samtidig 
ha mulighet til å oppholde seg i naturen, gå tur og kanskje ta del i en urban hage vil være viktig 
fremover.  

 

En miljøvennlig livsstil legger vekt på opplevelser fremfor forbruk. Et mer bevisst forhold til 
dette blant befolkningen vil kunne gi en høyere etterspørsel for bruk av parker og byrom.  
 

 

Tilgang til gode uteoppholdsareal og opplevelser i nærområdet bidrar til å redusere 
transportbehovet. Sammen med attraktive snarveier som gir gående og syklende kortere 
reisevei bidrar det til økt sannsynlighet for at flere velger å gå eller benytte sykkel.  
Dette er et middel for å redusere klimagassutslipp. Det er særlig på de korte reisene at det er 
potensiale for å få flere til å gå eller å sykle. I planområdet er det mange viktige målpunkter; 
arbeidsplasser, idrettsområder og skoler. I tillegg er det en voksende befolkning i Bodø sentrum. 
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Det samlede potensiale for høyere andel av miljøvennlige reiser totalt i kommunen er dermed 
stort ved å prioritere snarveiene i området.  

 

I planen er det lagt vekt på naturmangfold. Områder som har naturpreg skal bevares, både på 
grunn av det biologiske mangfoldet, men også fordi det er viktig å tilby befolkningen nærhet til 
områder som bærer preg av å være urørt. Dette gir også en større variasjon i tilbudet av 
uteoppholdsarealer. Samtidig er det lagt vekt på grønne korridorer, noe som er viktig for å 
opprettholde og styrke det naturmangfoldet i en ellers tettbygd by.  
 

 

Planprosessen og planforslaget legger vekt på medbestemmelse. Befolkningen er inkludert i 
arbeidet med planen, og det legges vekt på at de skal inkluderes ved videre planlegging av 
offentlige park- og byromsområder. Det er viktig at flere parter høres, og er med på å danne 
beslutningsgrunnlag.  

 

Det er ønskelig at planen gjøres kjent blant befolkningen. Det er flere som ønsker å delta i 
oppgradering av sine nærområder eller som ønsker å sette i gang initiativer. Det er likevel viktig 
å ha en overordnet styring på funksjonen til de ulike områdene, og at dette er basert på et 
arbeid der flere har blitt inkludert, og ikke bare en mindre gruppe. Målet er at planforslaget 
skal bli et grunnlag for å vurdere ulike tiltak i de ulike områdene. Dette blir viktig når offentlige 
beslutningstakere mottar initiativer fra befolkningen.  

 
 
Rett utskrift: Svein Inge Johansen 
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