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vedtatt i 2017



Kommuneplanens arealdel

«Krav til felles uteoppholdsareal kan løses på offentlige parker, gater, eller plasser. Dette 

forutsetter at følgende kriterier er oppfylt:  

- Uteoppholdsarealet til boligene må stedfestes i reguleringsplan for det aktuelle tiltaket.  

- Arealet som skal benyttes er opparbeidet til park/plass, er under planlegging, eller 

inngår i kommunale handlingsplaner for grønnstruktur.  

- Utbygger bidrar forholdsmessig til opparbeiding og vedlikehold, samt eventuelt erverv 

av det aktuelle arealet. Utbyggers bidrag fastsettes enten i utbyggingsavtale eller som 

vilkår til byggetillatelse.  

Det skal dokumenteres i reguleringsplan/byggesak hvordan kravet er oppfylt.» 



FNs bærekraftsmål





Prosess

• Befaring og 

kartlegging

• Hentet erfaringer

• Medvirkning



Januar 2019

Fagdag i Bodø

Kristiansand kommune

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet



Kartlegging
Høst 2018 og vår 2019





Parkpreg



Benker og oppholdsområder



Trening



Lek



Vinteraktiviteter



Utsikt



Natur



Snarveier



Medvirkning

• Bodø voksenopplæring

• Bodø ungdomsråd

• Representanter fra råd for 

personer med 

funksjonsnedsettelse

• Workshop om Gråholten

• Åpent møte

Vår 2019



Hva ønsker vi mer av?



Kultur for å benytte parkene
• Ikke kultur for å sette seg 

ned i parken

• Hvorfor? 

– Er alle i marka eller på tur? 

– Er det ikke attraktivt? 

– Eller er det en kultur som 

har dannet seg over tid? 



Turløyper
Benker

Snarveier

Belysning

Universell utforming

En grunn til å 

stoppe opp



Blågrønne strukturer 



Friluftsliv



Ulike ønsker fra ulike aldersgrupper





Urbant landbruk



Kunst, kultur, formidling

Anna Benoni





Grønne byparker



Områder 

med 

historie





Naturprega områder



Aktivitetsparker



Byrom



Bydelsparker



Skoleområder



Havnepromenaden



Handlingsplan

Oppbygning av plan:

- 3 mål for hvert område

- Dagens situasjon og ønsket fremtidig situasjon.

- Tidslinje med prioritering og plan for gjennomføring





Behov for nye parker/grøntområder





Bankgataparken

Mål for området

Tradisjonell grønn 

prydpark

Møteplass med 

varierte muligheter for 

opphold

Rolig og grønn sone i 

sentrum





Annas plass

Mål for området

Lett tilgjengelig 

grøntområde langs en 

viktig ferdselsåre.

Område for lek og 

opphold.

Forsterke det grønne 

preget langs 

Hålogalandsgata.





Zefyrhaugen

Mål for området

Lett tilgjengelig lekeplass og 

akebakke.

Grønt og naturprega 

friområde.

Snarvei for gående mellom 

to sentrale bygater.





Bankgata

Mål for området

Møteplass med mulighet for 

organisert og uorganisert 

aktivitet og idrett.

Avslappingssoner og 

sittemuligheter i en 

parkmessig opparbeiding. 

Oversiktlig og sikker 

trafikksituasjon. 







Gråholten

Mål for området

Friområde med muligheter for 

lek, aktivitet og opphold.

Bevare og utnytte områdets 

naturpreg og historiske dybde.  

Attraktivt område for turgåere 

og en naturlig snarvei mot 

flyplassen og ny bydel i 

fremtida. 





Rensåsparken Mål for området

Stor og variert park med 

områder for lek, opphold, 

turløyper og aktivitet.

Ivareta identiteten som 

«Bodøs eldste park» med 

flere historiske elementer.

Grønn park med stor 

variasjon som bidrar til å 

fremme naturmangfold og 

opplevelse.



Tiltaksplan



Kostnader- pris per kvadratmeter



Eksempel
Område på størrelse med Annas plass

Potensiale for utvikling er stort

Annas plass



Leif Jensonss plass
Spleis mellom utbygger og 

kommunen. Begge ønsket mer 

kvalitet i prosjektet



Aktuell sak- kvartal 3

Bidrag fra utbygger: 

Ca 1,7 mill

Totalt areal: 1,3 daa

Estimert kostnad: 6,5 mill



Drift av parker og byrom

• Kvalitetsnivå

– Ulik kvalitet på drift av ulike områder

• Skjøtselsplaner

– Verktøy ved drift av større parker med mange hensyn.

– Krav om skjøtselsplan med årshjul for alle nye parker

• Drift ved nye parker og byrom

– Planlegge drift tidlig

– Driftskostnader må estimeres

– Ansvar for drift i tre år inkl. i anbud


