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1  Innledning 
 
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»  

Planen er avgrenset geografisk til parker og byrom i Bodø sentrum. Dette omfatter bykjernen, 
Vestbyen, Østbyen og Stormyra, se planavgrensning i kartet under (figur 1).  

 

Figur 1: Handlingsplan for parker og byrom omfatter bykjernen, Østbyen og Vestbyen. Området er markert med rødt. 

På sikt skal det utarbeides lignende planer for resten av byutviklingsområdet i Bodø. 
Sentrumsområdet prioriteres fordi det er her behovet er størst, og fordi utfordringene her er noe 
annerledes enn i resten av byutviklingsområdet.  

Bakgrunn og status i dag 
Bodø er en grønn by. Nærhet til marka, fjellet og havet er kvaliteter som mange innbyggere setter 
høyt. De siste tiårene er Bodø også blitt en mer urban by. Det ble i 2014 åpnet for boligbygging i 
sentrum. Sammen med bygging av kulturkvartalet og andre satsninger har det bidratt til at stadig 
flere oppholder seg i sentrum. Dette har gjort at behovet for gode uteområder i og nært byen er blitt 
større. Nærhet til attraktive og varierte parker, byrom og grøntområder er viktig for alle som bor, 
jobber og oppholder seg i sentrum.  

Samtidig med at Bodø stadig får en mer urban befolkning er det tydelig at tradisjonen for å bruke de 
offentlige parkene og byrommene er mindre her enn i andre byer. Dette kan ha flere forklaringer. 
Nærheten til Bodømarka og turtradisjonen står sterkt, og mange drar heller i marka eller i fjæra enn i 
parken. Det har nok også betydning at mange av områdene oppleves som lite attraktive og i liten 
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grad innbyr til opphold og aktivitet. Dette er tydelig ved oppgradering eller etablering av nye 
områder. Attraktive og varierte parker tas i bruk av innbyggerne.  

Bodø har mange parker og byrom. Noen har lang historie mens andre er etablert de siste årene. I 
forbindelse med kulturkvartalet er blant annet gågata forlenget ned til sjøen. Rådhusparken og 
Solparken er et parkområde med lang historie hvor det nå pågår en stor oppgradering. Dette er 
viktige bidrag til byens uteområder. Samtidig er det behov for å jobbe mer systematisk med parker 
og byrom. Dette omfatter kvaliteter, innhold og funksjoner i områdene, men også hvordan utvikling 
og oppgradering skal prioriteres samt kartlegging av hvor det er mangel på parker og byrom. En plan 
for parker og byrom vil også gjøre det lettere å ta imot initiativer fra befolkning eller brukergrupper 
når det gjelder etablering av nye tilbud.  

Ansvaret for kommunens grønnstruktur er i dag delt mellom mange avdelinger. Det er behov for å 
jobbe mer helhetlig med grønnstrukturen, og få bedre rutiner for samhandling. Det er også behov 
for en tydeligere sammenheng mellom overordnet plan, reguleringsplan, prosjektering, 
gjennomføring, forvaltning og drift.  

Boliger i sentrum og uteoppholdsareal 
Bodø sentrum er i dag preget av boligbygging. I de fleste boligprosjektene i sentrum er det vanskelig 
å løse hele kravet til felles uteoppholdsareal på egen tomt. Uteoppholdsarealet vil også i mange 
tilfeller få bedre solforhold, være større og ha bedre kvalitet ved at man tilrettelegger for 
uteopphold i en offentlig park eller et byrom i nærheten. Arealet vil da være tilgjengelig for alle, og 
også komme flere til gode. Gjennom at private utbyggere på denne måten bidrar til opparbeidelse av 
uteoppholdsareal i sentrum vil det bli flere gode uteområder med høyere kvalitet. Områdene kan 
også i større grad bli møteplasser mellom flere grupper av befolkningen.  

Det er behov for et planverktøy som sørger for mer forutsigbarhet i planprosesser der utbygger skal 
bidra til utviklingen av offentlige parker og byrom på denne måten. Dette vil på sikt bidra til å skape 
en mer attraktiv by med parker og byrom med høy kvalitet.  

Mål og effekter  
Handlingsplanen skal svare på utfordringene skissert over. Planen skal definere funksjonen til parker 
og byrom i sentrum ut fra et overordnet behov, og ha en plan for fremtidig opparbeiding og 
prioritering av disse. Planen skal være robust og gi fleksibilitet for fremtidig utvikling. 

Målet er å skape uteområder i Bodø sentrum som utfyller hverandre og oppfyller flere funksjoner og 
behov. Handlingsplanen skal være et verktøy i areal- og byplanleggingen, og ved gjennomføring av 
tiltak. I tillegg skal planen avklare prioritering av fremtidig opparbeiding og kostnader knyttet til 
dette. For at parkene og byrommene skal være attraktive er forvaltning og drift svært viktig, og 
planen legger også vekt på dette aspektet.  

Ut fra dette er det definert følgende to hovedmål for planarbeidet: 

Mål for handlingsplan for parker og byrom 

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. 
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Langsiktige effekter av handlingsplanen  
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 følgende: 

• Flere folk i ulike aldersgrupper skal ta rekreasjonsområdene i bruk 
• Det skal bli attraktivt å ta i bruk parkene, byrommene og forbindelsene mellom disse.  
• Det helhetlige rekreasjonstilbudet i sentrum skal: 

o Ha variasjon i bruk og aktivitet gjennom årstidene  
o Ha blågrønne strukturer 
o Bidra til å ta vare på biologisk mangfold 
o Ha en høy grad av tilgjengelighet og universell utforming  
o Ha et tilbud for alle aldersgrupper  
o Være sosiale møteplasser 
o Gjøre det mer attraktivt å gå ved å ha fokus på snarveier, hvileplasser og mulighet 

for lengre «grønne» turer i sentrum. 

Overordnede planer 
Kommunedelplan for grønnstruktur 
Arbeid med handlingsplanen for parker og byrom er forankret i kommunedelplan for grønnstruktur. 
Her det 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. 

 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
I kommuneplanens arealdel er det flere bestemmelser som omhandler grøntområder i byutviklings-
området. 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 videre 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 (se tekstboks under).  
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Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2018-2030 
 
§ 4.4.2 – 4.2.3 omhandler krav for uteoppholdsareal for indre bykjerne og sone A. 
 
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. 

 

Avgrensning av bykjernen, sone A og Sone B går frem av kart i figur 2. 

 

Figur 2: Avgrensning av bykjernen, sone A og sone B (Kommuneplanens arealdel 2018-2030). 

 

2  Beskrivelse av planarbeidet 
Handlingsplanen er avgrenset til å omhandle større parker, grøntområder og byrom i Bodø sentrum. 
I bykjernen og i tilknytning til viktige forbindelser for gående og syklende, er også mindre byrom og 
grøntområder inkludert. De fleste områdene som omtales i handlingsplanen eies av Bodø kommune 
eller av andre offentlige institusjoner. Kommunale lekeplasser er inkludert der de ligger i tilknytning 
til større parker og grøntområder. I kartet under er alle områdene som omfattes av handlingsplanen 
markert (se figur 3). 
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Figur 3: Oversikt over områdene som omfattes av handlingsplanen. 

Planprosess 
Arbeidet med handlingsplanen for parker og byrom startet opp høsten 2018. Byplan har hatt 
hovedansvaret for å utarbeide planen. Det er etablert en prosjektgruppe som har hatt jevnlige 
møter gjennom prosessen. I prosjektgruppa har Plan og Utbygging, Seksjon for park på 
Driftsavdelingen og Seksjon for idrett og friluftsliv på Kulturkontoret vært representert. Det er også 
sen referansegruppe der flere avdelinger i kommunen har deltatt. Tidlig i arbeidet ble det arrangert 
en intern fagdag der alle som jobber med parker og byrom deltok. Fagdagen hadde innledninger fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kristiansand kommune. 

Komite for plan, næring og miljø (PNM) ble orientert om arbeidet med handlingsplanen i mars 2019. 

Involvering og medvirkning  
I prosessen med handlingsplanen er det jobbet aktivt med medvirkning. Våren 2019 ble det avholdt 
egne workshoper med Bodø ungdomsråd, Råd for funksjonshemmede og Bodø voksenopplæring. 
Det er også arrangert åpne møter. 
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I møter og workshops er det samlet informasjon om hvordan de ulike parkene og byrommene 
benyttes i dag, hva som er bra og hva som er mindre bra. Det er i tillegg mottatt mange innspill på 
hva som mangler i Bodø og hvordan områdene kan utvikles til å bli mer attraktive for bruk. 
Deltagerne valgte også ut noen bilder som viste hva de ønsket mer av i Bodø. Det var stort 
sammenfall mellom hvilke bilder de ulike gruppene valgte, se figur 4.  

Innspillene fra medvirkninga er tatt inn i beskrivelsen av de ulike områdene og i definisjon av mål for 
utvikling lenger frem. Innspillene er også oppsummert i en egen medvirkningsrapport i vedlegg. 

Ulike typer parker og byrom   
Handlingsplanen omfatter alt fra større parker og grøntområder til mindre by- og gaterom. I sentrum 
er det flere store parker og friområder: 

• tradisjonelle grønne byparker som Rensåsparken, Anna Benoni og Solparken 
• naturprega områder som Gråholten, Zefyrhaugen og Breivika 
• aktivitetsparker som skateparken og Kvartal 99 

De store parkene har verdi for alle som bor, jobber i, og bruker byen. Det er områder med kvaliteter 
og funksjoner som gjør dem attraktive og beriker byen. Områdene har også kvaliteter som i seg selv 
er en grunn til å besøke sentrum. 

Det er en glidende overgang mellom hva som defineres som parker og hva som er byrom. Byrom er i 
utgangspunktet offentlige plasser og gater i sentrum. Typiske byrom er Torget, Sandkaia og 
Gågata/Havnepromenaden. Mange av byrommene har et grønt preg med trær og beplantning.  

Havnepromenaden og Storgata er to sentrale byromsakser som sammen med Torgaksen utgjør de 
viktigste byromsaksene i Bodø. Langs disse ligger det flere parker og byrom. Områdene langs 
havnepromenaden har ulike kvaliteter og funksjoner, og supplerer hverandre. I den videre 
utviklingen av området er det viktig å ha fokus på dette ved å styrke områdenes kvaliteter og å se 
dem i sammenheng med hverandre. Eksempelvis foreslås det i planen at noen områder har fokus på 
formidling av historie, mens andre har spesielt fokus på aktiviteter for barn og unge eller muligheter 

Figur 4: Bilder som ble valgt ut av deltagerne på workshop når de skulle svare på hva de ønska mer av i Bodø. Dette var 
de bildene som ble valgt av flest grupper. 
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for fysisk aktivitet. Dette vil bidra til å gjøre turen langs havnepromenaden til en større opplevelse og 
forsterker koblingen mellom byen og havet. 

Utenfor sentrumskjernen har mange parker og grøntområder funksjon som bydelsparker. Typiske 
bydelsparker i Bodø er Leif Jenssons plass, Snorres plass og Bispehaugen. Disse har først og fremst 
verdi for de som bor i nærområdet, men kan og bør også utfylle hverandre. Det er et overordna mål 
at bydelsparkene skal fungere som møteplasser for beboere i området, skape aktivitet for ulike 
aldersgrupper og tilby grønne soner med oppholdsplasser. Samtidig vil de ulike bydelsparkene ha sin 
identitet. Dette kan eksempelvis være kulturhistoriske elementer, en akebakke, en klatreskog, et 
utsiktspunkt eller ei balløkke. Dette bidrar til at områdene supplerer hverandre, og gir et mangfold 
av tilbud for ulike brukergrupper til ulike tider av året.  
 
Skolenes uteområder er en viktig del av grønnstrukturen. Barn og ungdom er godt kjent med 
skoleområdene og vil trekke mot disse utenom skoletid. Det er områder barn og foreldre opplever 
som trygge uteområder og møteplasser. Uteområdene har også betydning for resten av 
befolkningen og supplerer øvrige parker og byrom. De bør kobles til øvrige parker og grøntområder 
gjennom trygge gang- og sykkelforbindelser. I sentrum har arealene rundt Østbyen, Aspåsen og 
Bankgata skole særlig stor verdi.   
 
I arbeid med parker og byrom er det viktig å se på forbindelser og sammenhenger mellom de ulike 
grøntområdene. Svært mange parker og grøntområder er også viktige snarveier for gående og 
syklende. Ved å tilrettelegge for lengre «grønne» turer gjennom byen vil det bidra til at flere går og 
sykler, og at nærturene blir mer attraktive. I handlingsplanen er det lagt stor vekt på snarveiene 
gjennom parker og friområder, kartet under (figur 5) viser noen av de viktigste snarveiene. 
 

 
Figur 5: Kartet viser viktige snarveier i parkene i planområdet. I bykjernen er det ikke markert snarveier ettersom de fleste 
byrom er viktige forbindelser for gående. 
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Kvaliteter og funksjoner i parker og byrom  
 
Mål for fremtidig utvikling 
I arbeidet med handlingsplanen er alle områdene kartlagt. Det er vurdert hvilke kvaliteter områdene 
har, hvordan de fungerer i dag og hvilket potensiale de har. For alle områdene er det definert tre 
hovedmål. Målene gjenspeiler områdets kvaliteter, hvilke funksjon de har i dag og hvilken rolle de 
skal ha i fremtiden. Innspill fra medvirkningsprosessen har vært viktig i arbeidet med å definere 
funksjoner og mål for de ulike områdene.   

Et overordna mål med handlingsplanen er å etablere flere møteplasser, gjøre det mer attraktivt å gå, 
å skape en grønnere by samt tilgjengelighet. Dette gjenspeiles i beskrivelsen av områdene. Behov for 
flere benker og sitteplasser er noe som er fremhevet i alle medvirkningsmøtene. For mange av 
områdene er det behov for rominndeling av store åpne flater. Mange av grøntområdene preges av 
store plenflater og åpne rom, og det er delvis med å gjøre arealene lite inviterende og attraktive for 
opphold. Ved å ha fokus på rominndeling kan man også etablere soner som tilrettelegger for ulike 
aktivitet og bruk, og det vil også bidra til at områdene kan utvikles trinnvis 

Ulike aldersgrupper, målgrupper og funksjoner 
Det er stadig flere som bor og oppholder seg i sentrum. Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet i 
parker og byrom er dermed høyt prioritert i de fleste parker og byrom. I noen områder er det 
spesielt fokus på aktivitet. I planleggingen av Kvartal 99 var det blant annet stort fokus på 
tilrettelegging for aktivitet for ulike grupper. Siden muligheten for utendørs aktivitet er så viktig er 
det imidlertid lagt opp til at de fleste områdene tilrettelegger for lek og fysisk aktivitet i større eller 
mindre grad. Små barn har mindre rekkevidde og det er dermed viktig at mange områder er 
tilrettelagt for denne gruppa. Samtidig er det et mål at områdene skal ha varierte tilbud, og at de 
ikke blir likt utformet. I dag er mange områder for like, og flere innspill peker på at de typiske 
lekeplassene oppfattes som kjedelige.  

Det må tas hensyn til at befolkningen blir eldre, og det må i større grad tilrettelegges for aktivitet og 
opphold for voksne og eldre. Ved at de ulike områdene har forskjellig innhold skapes områder som 
innbyr til aktivitet for flere. Det er også viktig å ta hensyn til områdenes naturgitte kvaliteter. 
Terrenget kan utnyttes til aking eller sykkelløyper og fine utsiktspunkt bør fremheves. Naturprega 
områder skaper en variasjon som innbyr til kreativ lek og aktivitet. Tilrettelegging for fysisk aktivitet 
omfatter også muligheten til å kunne gå lengre «grønne» turer gjennom byen ved å sikre 
forbindelser og flere hvilebenker. Kartene under viser områder som er tilrettelagt for lek og aktivitet 
samt hvor det er mulighet for vinteraktivitet (figur 6). 

Parker og byrom skal være for alle, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, interesser, osv. Noen 
områder har imidlertid spesielt fokus på noen grupper. For eksempel er mindre barn trukket frem 
spesielt ved Hundholmen plass, mens ungdom er i fokus på Nedre Torg. Det er også viktig å skape 
tradisjonelle parksoner der det ikke tilrettelegges for aktivitet, men der man kan sette seg ned og 
oppleve stillhet.  

Universell utforming legges til grunn som en strategi for planlegging og utforming av alle offentlig 
anlegg i Bodø kommune. Dette er i henhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven. Bodø 
kommune har en ambisjon om å levere løsninger som går utover minimumskrav nedfelt i teknisk 
forskrift. Medvirkning og kompetanseøkning er sentrale deler av dette arbeidet. 
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Figur 6: Kartet til venstre viser områder som i dag er tilrettelagt for lek og aktivitet mens kartet til høyre viser områder som 
har mulighet for vinteraktivitet som aking og skøyting. 

Midlertidig bruk som utviklingsstrategi 
For noen parker og byrom vurderes midlertidig bruk som en strategi i utviklingen av området. 
Midlertidig bruk gjør at en kan teste ut ulike konsepter før det gjøres større oppgraderinger. Nedre 
Torg er et av områdene der dette er ønskelig. Det er også potensial for å ta i bruk flere av områdene 
til større og mindre arrangementer, slik som konserter, torghandel, servering o.l. Dette er mest 
aktuelt i bykjernen, men det kan også være aktuelt andre steder. Midlertidig bruk kan skape ny 
aktivitet og bruk for en lav investeringskostnad.   

Urbant landbruk 
Dyrkingskasser og nyttevekster i parker og grøntområder er noe det er kommet mange innspill på 
gjennom medvirkningsprosessen. I beskrivelsen av områdene lenger frem er Zefyrhaugen, 
Rensåsparken og Hammaren vurdert som områder der dette kan være spesielt egnet. Det kan 
imidlertid også være andre områder der dyrkingskasser er aktuelt. 

Kulturhistorie  
Formidling av kulturhistorie og kunst i parker og byrom er det kommet flere innspill på i arbeidet, 
her trekkes Anna Benoni og Hundholmen plass frem som viktige områder. En del områder har også 
kulturminner som bør synliggjøres i større grad, slik som Gråholten, Bispehaugen og Breivika. 

Naturmangfold og blågrønne strukturer 
Parker og grøntområder har stor betydning for naturmangfold. Flere av grøntområdene i sentrum er 
lite opparbeidet og naturpregede. Gråholten, Zefyrhaugen og Rensåsparken er viktige områder med 
skog, mens Breivika er et område med ei variert strandlinje. På kartet under er naturprega parker og 
grøntområder markert med grønt (se figur 7).  De naturprega områdene har spesielt stor betydning 
for naturmangfold. Her er det et mangfold av planter, insekter og andre organismer. I forvaltning av 
grøntområder i sentrum er det viktig å ta vare på den kvaliteten de naturprega områdene har. Også i 
områder som skjøttes som park kan det skapes større variasjon for å øke naturmangfoldet. Ved at 
noen områder klippes med lengre mellomrom skapes det blant annet flere biotoper for insekter. Det 
er også viktig å tenke på sammenheng i grønnstrukturen. Her vil grønne gater og hager i 
småhusbebyggelsen ha betydning. Bevaring av naturmangfold har vært trukket frem i medvirknings-
prosessen, med blant annet innspill om insektshotell og økopark som kan benyttes til formidling og 
opplevelser.  

Parker og grøntområdet utgjør også viktige blågrønne strukturer og har en viktig funksjon i 
håndtering av overvann. Dette er et tema som har fått større fokus de siste årene og det 
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tilrettelegges nå i større grad for åpne bekker, regnbed, permeable dekker og systemer for 
fordrøyning. Dette er et tema som vil bli vurdert spesielt ved alle oppgraderinger av parker og 
byrom. 

 

Figur 7: Kart som viser naturprega parker og grøntområder i Bodø sentrum markert med grønt. 

 

3  Parker, grøntområder og byrom i Bodø sentrum 
 

Dette kapittelet presenterer alle parker og byrom innenfor planområdet. Dagens status for 
områdene er kort beskrevet, sammen med tre hovedmål for hvert område og en beskrivelse av 
ønsket fremtidig situasjon. Hovedmålene for hvert område skal legge føringer for den fremtidige 
utviklingen. Når det gjelder gjennomføringen er forslag til fremdrift oppsummert i kapittel 4.  
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Bykjernen 
Kartet nedenfor illustrerer noen av funksjonene som planen foreslår. I teksten som følger beskrives 
hver park og hvert byrom.  Kartet gir et lite overblikk over helheten som er ønskelig å oppnå ved å 
tilrettelegge for ulike funksjoner i områdene.  
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Anna Benoni/Bankgataparken 
 
Mål for området 
  
Tradisjonell grønn prydpark 

 
Møteplass med varierte 
muligheter for opphold 

 
Rolig og grønn sone i sentrum 
 

 
Areal: 
3,4 daa 

Grunneier: 
Bodø kommune 

Planstatus: 
friområde 

 
Dagens situasjon 
Anna Benoni og Bankgataparken ligger i Bodø sentrum. Parken er tredelt med ulik grad av 
opparbeiding. Anna Benoni parken er den nordligste delen mot Storgata, mens Bankgataparken 
utgjør den sørligste delen. Den nordlige og sørlige delen av parken er opparbeidet med beplantning, 
benker og anlegg for lek. Den midtre delen er lite opparbeidet, og har store plenflater Parken ligger 
rett ved Bankgata som er ei gate med stor biltrafikk. Det er begrenset med skjerming mot veien og 
deler av parken er svært åpen. Området mangler 
attraksjoner og har lite bruk. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Anna Benoni/Bankgataparken skal fortsatt være en 
grønn park. Parken skal ha fokus på estetikk med 
variert beplantning. Parken skal ha en rominndeling 
og struktur som innbyr til opphold og ferdsel. 
Området skal ha variert møblering med tanke på 
ulike aldersgrupper. Parken skal ha skjerming mot 
trafikkstøy, og belysning slik at området oppleves 
som et trygt oppholdssted 
 

Fremdrift 

 
 

Gjennomføring og strakstiltak 
Det er utarbeidet skisser med forslag for 
fremtidig utvikling, se utformingsplan 
under, samt vedlegg. Utformingsplanen 
har fokus på trinnvis utvikling av området. 
Det kan være aktuelt med strakstiltak og 
midlertidige tiltak, eksempelvis bedre 
skjerming mot veien samt flere 
sittegrupper/benker. 
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Bilder og utformingsplan - Anna Benoni og Bankgataparken 
 

 
Forslag til utformingsplan for Bankgataparken utarbeidet av SLA i samarbeid med Bodø kommune høsten 2019.

Figur 8: Bildet til venstre viser Anna Benoni parken som utgjør den nordligste delen av parken. Området ble 
oppgradert noen år siden. Bildet til høyre vider den sørligste delen av parken som er opparbeidet med grusstier, 
beplatning, benker og lekeelementer. 

Bildet til venstre viser Anna Benoni parken som utgjør den nordligste delen av parken. Området ble oppgradert noen 
år siden. Bildet til høyre vider den sørligste delen av parken som er opparbeidet med grusstier, beplanting, benker og 
lekeelementer. 
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Rådhusparken og Solparken  

 
Mål for området 
  
Park med tilbud til ulike brukere, 
men spesielt rettet mot familier. 

 
Solparken skal være en grønn 
park med variert beplantning, 
mulighet for opphold, lek, 
aktivitet og opplevelser. 
 
Rådhusparken skal ha fleksibel 
møblering og kunne 
tilrettelegges for større 
arrangementer. 
 

 
Area: 
10,5 daa 

Grunneier: 
Bodø kommune 

Planstatus: 
park 

Dagens situasjon 
Rådhusparken og Solparken ligger sentralt i Bodø i nær tilknytning til Torget, Rådhuset, Domkirka og 
Bymuseet. Parkene ligger på østsiden av Torvgata, mens Bymuseet og Domkirka, som også har store 
grøntområder ligger på vestsiden. Rådhusparken og Solparken er i ferd med å bli oppgradert, og 
parken skal stå ferdig i 2020. Sammenlignet med tidligere situasjon vil oppgraderingen være et 
betydelig løft for området og gi et bedre og mer variert tilbud til byens befolkning. Det er også 
planlagt å oppgradere gatene i området, Torvgata og Prinsens gate får status som gang- og sykkelvei 
forbi parkene. Det er tenkt at det skal være mulig å oppholde seg i parken over lenger tid, og den 
skal derfor tilrettelegges med toalett og stellerom.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Rådhusparken og Solparken skal sammen med 
omkringliggende gater og grøntområder utvikles til 
et helhetlig grøntområde. Torvgata og Prinsens gate 
skal stenges for trafikk forbi parkene.  

 

  

Gjennomføring 
Rådhusparken og Solparken åpnes våren 
2020 etter oppgradering. Det er usikkert 
når oppgradering av Torvgata forbi 
parkene gjennomføres. Prosess med 
endring av reguleringsplan for 
Prinsensgate starter i 2020.  
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Illustrasjoner og bilder – Rådhusparken/Solparken 
 

 
Illustrasjon som viser den nye utformingen av Rådhusparken og Solparken. 

 

Rådhusparken og Solparken før arbeid med oppgraderingen startet opp  

Historiske bilder fra Solparken. Bildet til venstre er tatt før bombingen i 1940, mens bildet til venstre er tatt etter 
gjenoppbygningen. 
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Bymuseet  
 
Mål for området 
  
Grønn park med mulighet for 
opphold. 

 
Fremme de kulturhistoriske 
verdiene til bygningen og 
området rundt. 

 
Del av et større grøntområde 
langs Torvgata, Solparken, 
Rådhusparken og domkirka. 
 

 
Area: 
2,2 daa 

Grunneier: Bodø 
Museums stiftelsen 

Planstatus: Fredet etter 
kulturminneloven 

 

Dagens situasjon 
Parkområdet rundt museet skjøttes i dag som plen, det er også en del trær på området og noen 
gangveier. Langs Torvgata er det gangvei med skiferbelegg. 

Området ligger sentralt i Bodø i nær tilknytning til Torget, Rådhuset med Rådhusparken og Solparken 
samt domkirka. Området ligger på vestsiden av Torvgata som strekker seg fra Havnepromenaden og 
Nedre Torg og sørover til idretts- og skoleområdene ved Bankgata og Hålogalandsgata. Området er 
en svært viktig del av grønnstrukturen i Bodø sentrum. Bymuseet er fredet med hjemmel i 
kulturminneloven og fredningen omfatter også museumskvartalet. I reguleringsbestemmelsene går 
det frem at området skal parkmessig behandles, og at utforming skal godkjennes av 
kulturvernmyndighet. Det er planer om å bygge ut bymuseet.  

Rådhusparken og Solparken er i ferd med å bli oppgradert. Det er også planlagt å gi Torvgata og 
Prinsens gate får status som gang- og sykkelvei forbi parkene. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Det er ønskelig å se parkområdet rundt bymuseet i 
sammenheng med Rådhusparken, Solparken og området 
rundt domkirka. Det er et mål å utvikle de fire kvartalene til 
et stort og helhetlig grøntområde. 

 

 

 

 

 

Gjennomføring 
Bymuseet ønsker å se utvikling av 
parkområdet rundt museet i 
sammenheng med Solparken/ 
Rådhusparken. 
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Bilder Bymuseet 
 

 
Bilde fra Bymuseet i Bodø, sannsynligvis tatt rundt 1920. 
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Domkirka  
 
Mål for området 
  
Grønn park med muligheter for 
opphold. 

 
Fremme de kulturhistoriske 
verdiene til domkirka og 
området rundt. 

 
Del av et større grøntområde 
langs Torvgata, Solparken, 
Rådhusparken og domkirka. 
 

 
Area: 
4 daa 

Grunneier: 
Domkirken 

Planstatus: Off./privat 
tjenesteyting 

 

Dagens situasjon 
Parkområdet rundt domkirka er i dag et grøntområde med plen, busker og annen beplantning. Langs 
gatene er det plantet trær. Det er også en del benker i området, og langs Torvgata er det et 
vannspeil. Det er fortau langs alle gatene.  

Området ligger sentralt i Bodø i tilknytning til Torget, Rådhuset med Rådhusparken og Solparken 
samt bymuseet. Domkirka er fredet med hjemmel i kulturminneloven. Fredningen omfatter hele 
kvartalet rundt domkirka. Det er planer/ønsker om utbygging mot Prinsens gate. Dersom det skal 
bygges ut kreves det utarbeidelse av reguleringsplan. En eventuell reguleringsplan må utarbeides i 
samarbeid med kulturminnemyndighetene. 

Rådhusparken og Solparken er i ferd med å bli 
oppgradert. Det er også planlagt å gi Torvgata og 
Prinsens gate status som gang- og sykkelvei forbi 
parkene.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Det er ønskelig å se parkområdet rundt domkirka 
i sammenheng med Rådhusparken, Solparken og 
området rundt bymuseet. Det er et mål å utvikle 
de fire kvartalene til et stort og helhetlig 
grøntområde. 

 
  

Gjennomføring 
Domkirka er ansvarlig for en eventuell 
opparbeidelse av parkområdet. Dersom det 
skal utarbeides en reguleringsplan for 
domkirka er det naturlig at man samtidig ser 
på utvikling av grøntområdene og 
sammenhengen med parkområdene rundt. 

 



 Høringsutkast – Handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum - 2020-2030  
 

22 
 

Kvartal 99 
 
Mål for området 
  
Aktivitetspark med innhold som 
aktiviserer og med tilbud for 
alle årstider. 
 
Særlig vekt på barn og unge. 
 
En park med kultur som tema, 
der det skal være små arenaer 
for opptredener. 
 

 
Area: 
6 daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Park 

 

Dagens situasjon 
Kvartal 99 er i dag opparbeidet som parkeringsgarasje. På toppen skal det etableres en 
aktivitetspark. Plan for opparbeidelse er klar og anleggsarbeidet skal etter planen starte i 2020. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Kvartal 99 skal være en aktivitetspark i Bodø sentrum. For 
alle i Bodø sentrum, men også tilbud som er så attraktive at 
det er en grunn til å besøke sentrum. 

Illustrasjon Kvartal 99 

 

 Illustrasjon som viser planlagt utforming av parken i Kvartal 99. 

  

Gjennomføring 
Kvartal 99 skal opparbeides i løpet 
av 2020. 
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Gågata øst  
 
Mål for området 
  
Tradisjonell og grønn gågate 
med muligheter for opphold, 
uteservering og handel  
 
Møteplass for nabolaget med lek 
og aktivitet i gateløpet 
 
Ta vare på og styrke den 
historiske dybden i området.  
 

 
Area: 
5,1 daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Gatetun, 
torg og fortau 

 

Dagens situasjon: 
Gata og gaterommet består av ei gågate, fortau, kjørevei og parkering. Området er lunt, solfylt og 
skjermet for vær og vind. Det er i dag en paviljong i gata som brukes til handel samt innslag av bed, 
trær og noe benker. Gateløpet fremstår i dag som noe rotete og arealet er dårlig utnyttet. 
Bygningene er vernet som en del av et kulturmiljø tidstypisk for etterkrigsarkitekturen i Norge.  

Ønsket fremtidig situasjon:  
Gata skal omformes til gågate og torg på hele 
strekningen. I forbindelse med områdeplanen som er 
vedtatt for området i 2018 ble det utarbeidet 
illustrasjonsplaner for fremtidig bruk. Skissene viser en 
møbleringssone i midten og brede gangarealer på hver 
side av denne sonen. Skissene viser muligheter for 
vegetasjon, lek og annen aktivitet. Det legges vekt på 
de solfylte områdene som kan benyttes til 
oppholdsareal og servering.  

Fremdrift 

 

 
  

Gjennomføring og strakstiltak 
Det skal gjennomføres et større arbeid 
med oppgradering av gata og 
utskiftning av vann- og avløpsanlegg. 
Oppstart av forprosjekt startet i 2019.  

Det kan vurderes midlertidige tiltak som 
sykkelparkering, maling på asfalt (spill) 
og uteservering.  
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Bilder og illustrasjoner – Gågata øst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to illustrasjonen over viser prinsipplaner for fremtidig utforming. 

  

Bilde til venstre viser dagens situasjon, mens bilde til høyre er et historisk bilde fra gata. 
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Torget 
 
Mål for området 
  
Naturlig samlingsplass i 
sentrum med gode 
muligheter for opphold og 
lek  
 
Mulighet for torghandel, 
servering og mindre 
arrangementer. 
 
Bevare og styrke den grønne 
aksen fra Kongeparken, via 
Torget og ned til Nedre torg.  
  

Area: 
3,5 daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Torg og park 

 

Dagens situasjon 
Torget er en viktig møteplass i sentrum hvor flere sentrale byrom knyttes sammen. Området har 
lang tradisjon som torg og møteplass i byen. Torget er møblert med en større skulptur, benker og 
flere blomsterbed. Området har en digital lekeplass i tillegg til andre elementer for lek og aktivitet. 
Det er flere spisesteder med uteservering i tilknytning til Torget. Under store deler av torget er det 
parkeringsgarasje. Dekket mot parkeringsgarasjen er sårbart, og har aksellastrestriksjoner som gir 
begrensninger på bruken av torget. Dette gir sammen med plasseringen av blomsterbed og benker 
utfordringer for bruk av området til torghandel og arrangementer. Inngang og utgang til 
parkeringsgarasje er andre elementer som begrenser bruken der torget møter Torvgata og Storgata. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Torget skal være et tradisjonelt torg der det er 
enkelt å arrangere marked og mindre 
arrangementer. Det skal være en naturlig 
samlingsplass og møtested i bykjernen med 
varierte oppholdselementer. Den grønne aksen 
fra Solparken/Rådhusparken, til Kongeparken 
og til nedre torg skal bevares og styrkes.  

Fremdrift

 

Gjennomføring 
I en fremtidig reguleringsplan for torget er det 
mange problemstillinger som skal løses. 
Investeringene ved en oppgradering vil være 
betydelige. Torget må ses i sammenheng med 
aksen mot Nedre torg, Kongeparken og gågata i 
Storgata øst og i Glasshuset. 
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Bilder Torget 

 

Digital lekeplass på Torget. Ble åpnet i 2016 og er et populært tilbud. 

 

 

 

  

Torget i Bodø. Skulpturen er et populært element som brukes til både lek og opphold. Sentralt på torget er det fastmonterte 
benker og plantekasser. 
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Kongeparken 
 
Mål for området 
  
Grønn park langs den grønne 
aksen fra Nedre torg til 
Rådhusparken/Solparken.  
 
Innby til aktivitet, spesielt for 
små barn.  
 
Oppholdsmuligheter som er 
tilgjengelige for alle.  
 

 
Area: 
0,8 daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Torg og park 

 

Dagens situasjon 
Kongeparken er en liten park i Torvgata. Parken er del av den grønne aksen fra Solparken/ 
Rådhusparken til Nedre torg. Det er store trær i parken som forsterker det grønne preget. Parken 
har grønne kunstelementer/skulpturer som brukes av mindre barn for lek og aktivitet. Parken har en 
statue av kong Haakon. Det er en del terskler i området som gjør deler av parken lite tilgjengelig. Det 
er også elementer som fylles med vann ved nedbør, men disse fungerer ikke alltid etter hensikten.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Videreføre Kongeparken som en grønn park, 
men med forbedret tilkomst for alle og 
tilgjengeliggjøring av de grønne arealene. Det er 
ønskelig å bevare eller fornye kunstelementer 
som også innbyr til lek og opphold.  

Fremdrift 

 

  

Gjennomføring og strakstiltak 
Enkle tiltak kan være fornyelse av benker og 
ny belysningsplan, redusere tersklene og 
vurdere å fjerne eller erstatte elementene 
som skal samle opp vann.  
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Bilder Kongeparken 

 
Vannelement i Kongeparken. 

Kongeparken strekker seg fra Torget og opp mot Rådhuset. Det er en grønn park med muligheter for lek og opphold. 
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Glasshuset  
 
Mål for området 
 
Varierte muligheter for 
opphold. 
 
Handel, arrangementer og 
varierte 
opplevelsesaktiviteter 
 
Skape mer gatepreg i 
byrommet ved å 
forskjønne gata med 
belysing, vegetasjon og 
lignende.  
 

 
Area: 
2,4 daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: gågate 

Dagens situasjon  
Overbygd gågate i Bodø sentrum. Handlegate med inngang til en rekke forretninger. Gata fremstår 
mer som et kjøpesenter enn som ei bygate. Byrommet er stort og kan benyttes til ulike formål.  Det 
er torgsalg og ulike arrangementer gjennom hele året i Glasshuset. Mye gangtrafikk gjennom gata 
siden Glasshuset er en del av gågata og det er mange målpunkter underveis. Mange foretrekker å gå 
under tak i dårlig vær. Glasshuset er en samlingsplass i sentrum i all slags vær.  Det er en del benker i 
gata, men ingen andre elementer. Gata benyttes til kulturarrangementer og noe salg av varer.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Skape mer gatepreg og forskjønne byrommet. Flisgulv gir preg av at man er «inne». Midtsonen med 
benkmøblering kan forbedres. Det er ønskelig 
at gata benyttes til ulike typer arrangementer 
som er med på å skape byliv, slik som kunst, 
kultur, idrett og lignende. På sikt bør 
fasadeopplevelse og byggelinjene mot Storgata 
tilbakeføres.  

 

Vinterbelysning i Glasshuset 

Gjennomføring 
Det må utarbeides en helhetlig plan for 
utforming og opparbeidelse av Storgata 
gjennom Glasshuset.   
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Gågata vest  
 
Mål for området 
 
Åpent og inviterende 
byrom med sikt mot 
sjøen 
 
Ei trygg gate å ferdes i 
med mange 
oppholdsmuligheter 
 
Handel, servering og 
kulturarrangementer i 
gatebildet.  

 
Area: 
4,3 daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: torg og 
gatetun 

 
Dagens situasjon 
Gågata ble opparbeidet i forbindelse med byggingen av Stormen kulturkvartal i 2014. I enden av 
gågata ligger Bodø havn, og det er god kontakt mot havet og havneaktivitet. Gata er ei handlegate 
med noen serveringssteder. Den er opparbeidet med en del benker og beplantning. Området er 
ganske værhardt, spesielt ved vind fra vest. Gata er i bruk til markeder og til mindre konserter. I 
området mot Glasshuset tillates det kommersielle aktiviteter som salgsboder og servering. Ved 
kulturkvartalet er det mindre rom for salg og servering siden denne delen skal være et åpent rom 
som kan benyttes til kulturarrangementer.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Siden gaterommet er ganske nytt ønskes det 
ikke større endringer i gaterommet. Mindre 
tilpasninger kan vurderes ved behov.  

 
  

Strakstiltak  
Mer sykkelparkering med høyere kvalitet og 
mer vegetasjon.  
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Havnepromenaden 
 
Mål for området 
 
Attraktiv og tilgjengelig 
gangvei langs havet 
med fokus på opplevelse  
 
Naturlig kobling mellom 
havnepromenaden og 
byens parker og byrom 
 
Skape kontakt med 
havet underveis 

 
Areal: 
12 daa 

Grunneier: Bodø kommune, Bodø 
havn og flere private grunneiere 

Planstatus: kai 

Dagens situasjon 
Havnepromenaden går fra hurtigrutekaia, gjennom 
sentrum og til Langstranda. På kartet over er den illustrert 
fra Jernbanekaia til Breivika. Havnepromenaden er et av 
Bodøs viktigste byrom. Det er en markant linje i byens 
struktur og en viktig kommunikasjonsåre som gir rom for 
mosjon og rekreasjon. Promenaden er opparbeidet fra 
Molorota til Nedre Torg. Det er her det meste av havne-
aktiviteten foregår, med blant annet hurtigbåtkai og 
fortøyningsplass for mindre cruisebåter. Hele området er 
sikret gjennom kommunale planer.  

Ønsket fremtidig utvikling 
Det er stort potensiale for å gjøre promenaden mer 
attraktiv. Både ved å oppgradere arealet og ved 
å knytte den sterkere til de tilgrensende parker 
og byrom. Der viktige byakser møter 
havnepromenaden bør det lages tydelige 
byrom som styrker forbindelsene opp i byen. 
Ved enden av havnepromenaden på 
Langstranda bør det sikres en tilkobling sørover. 

Fremdrift

 

 

Byrom langs havnepromenaden: 
Ramsalt (under opparbeiding) 
Nedre torg (ikke opparbeidet) 
Hundholmen plass (under planlegging) 
Sentrumsterminalen (under 
planlegging) 
Sandkaia 
Moloveien 
Moloen 
Utviklingsområde vest (under 
planlegging) 
Breivika/Pelle Molins plass 
Bodø Panorama  
 

Gjennomføring og strakstiltak 
Det må lages en strategi for hvordan man kan 
få gjennomført resten av promenaden. Dette 
krever et samarbeid mellom de ulike 
grunneierne. Det må arbeides med aktivisering 
av byrommene langs promenaden.  
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Langs Moloveien er havnepromenaden opparbeidet med beplantning og benker. 
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Nedre torg  
 
Mål for området 
 
Attraktivt byrom 
med rom for flere 
funksjoner og 
variert bruk.  
 
Utnytte 
beliggenheten ved 
havet og langs 
havnepromenaden 
 
Forlenge 
grøntaksen fra 
Torggata  
  

Areal: 
3 daa 

Grunneier: Bodø kommune, Bodø havn, et 
lite areal mot sørøst er delt i 9 seksjoner 

Planstatus: Torg, 
kai og kjørevei. 

 
Dagens situasjon 
Nedre torg består i dag av kaifront, parkering og noe beplantning, men er regulert til fremtidig torg. 
Området er stort og har både direkte tilknytning til havet og utsikt til hav og fjell. Plassen er solfylt, 
men kan på grunn av beliggenheten ved havet være utsatt for vind. Området ligger nært torget i 
Bodø og har en sentral beliggenhet. Kjøring til parkeringsgarasje går gjennom området.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Nedre torg bør få en tydeligere sammenheng med torget og grøntaksen fra Torggata. Områdets 
særegne plassering med nærheten til havet må utnyttes. Området er stort og sentralt i bykjernen, og 
bør derfor ha rom for ulike funksjoner 
og variert bruk. Området må kunne 
brukes til aktiviteter og opphold 
gjennom de ulike årstidene. 
Kunstelementer, torghandel og 
tilrettelegging for midlertidig bruk er 
viktig. Området skal tilby noe for 
ungdommer med fokus på 
oppholdselementer, kultur og 
aktivitet. 

Fremdrift 
 

 

Gjennomføring og strakstiltak  
Det er utarbeidet en skisse for opparbeiding av 
området, men planen er ikke gjennomført. Det bør 
vurderes om disse planene er gjennomførbare.  

Strakstiltak kan være kunstprosjekter, skoleprosjekter 
av ungdommer, sykkelparkering og midlertidige 
prosjekter. Det er en fordel å prøve ut ulike konsepter 
før det utarbeides planer for området.  
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Hundholmen plass 
 
Mål for området 
 
Urbant byrom med 
opphold, lek og 
aktivitet for ulike 
aldersgrupper 
 
Gjenspeile og formidle 
Bodø bys historie  
 
Koble byrommet til 
havnepromenaden 
 
 

 
Area: 
3 daa 

Grunneier: Bodø kommune, 
Tollbugata 13 ANS, Løvold gården AS. 

Planstatus: Gatetun, 
torg og parkering. 

 
Dagens situasjon 
Området består i dag av et beplantet område med trær, taxi-holdeplass og parkeringsplasser, men er 
regulert til offentlig byrom (gatetun og torg). Hundholmen plass var utgangspunkt for Bodø som 
handelssted og er et av de viktigste historiske byrommene i Bodø. Plassen ligger i nær tilknytning til 
havet og havnepromenaden. En viktig kvalitet ved området er at plassen er solrik og skjermet for 
vær og vind.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Kunst og historiefortelling skal være en sentral del av Hundholmen plass. Området skal utvikles med 
rom for ulike funksjoner og variert bruk. Det skal være en tydelig kobling mot havnepromenaden, og 
det er et mål at plassen skal bli et attraktivt stoppested for aktivitet og hvile langs promenaden. 
Områdets lune og solrike kvaliteter bør 
utnyttes ved ny opparbeiding, og det må 
rettes fokus på oppholdselementer med 
kvalitet.  Det må legges til rette for 
servering og sykkelparkering. Plassen skal 
gi et aktivitetstilbud til små og 
mellomstore barn.  

Fremdrift 

 

 

Gjennomføring  
Utformingsplan for området er under utarbeiding 
etter at det ble besluttet at taxisentralen skal ut av 
området. Opparbeidingen skal medfinansieres av 
utbyggere som skal bygge boliger i tilknytning til 
området.   

 



 Høringsutkast – Handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum - 2020-2030  
 

35 
 

 Hurtigbåtkaia 

 
Dagens situasjon 
Området er i dag hurtigbåtkai og bussterminal for regionbussene. Venterom for hurtigbåtene er inne 
i sentrumsterminalen. Det er en innglasset passasje mellom terminalen og kaia. Området ligger 
sentralt plassert langs havnepromenaden. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Det er planer om at taxiholdeplassen skal flyttes til hurtigbåtkaia, mens regionbussene skal flyttes 
bort fra området. Området skal ivareta dagens funksjon som hurtigbåtterminal. I tillegg skal 
mulighetene for at gods- og varelevering til hurtigbåtene skal skje her vurderes. Det skal også 
vurderes om det skal etableres en droppsone innenfor området eller om dette skal løses i de 
omkringliggende gatene.  

Området skal tillegg tilrettelegges for 
befolkningen ved at det etableres 
sykkelparkering, oppholdsplasser, og 
eventuelt elementer for lek og 
aktivitet. 

Fremdrift 

 

 

 
Mål for området 
 
Byrom med fokus på 
gode oppholdsplasser 
 
Ivareta områdets 
funksjon som 
taxiholdeplass og 
hurtigbåtkai 
 
Naturlig stoppested 
langs 
havnepromenaden 
 

 
Areal: 
2,5 daa 

Grunneier: Bodø kommune. Bodø havn 
forvalter kaikanten.   

Planstatus: Kai, 
kollektivanlegg 

Gjennomføring  
Det er startet en prosess med Nordland 
Fylkeskommune, Bodø Havn og taxinæringa for å se på 
hvilke behov som er i området og hvordan dette best 
kan løses.  
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Sandkaia 
 
Mål for området 
 
Attraktivt 
stoppested for 
hvile og 
opplevelser langs 
havnepromenaden  
 
Byliv gjennom hele 
året 
 
Opprettholde og 
forsterke 
koblingen til havet 
og 
naturopplevelsene 
 

 
Areal: 
3,9 daa 

Grunneier: Bodø kommune, 
Småbåthavna gatekjøkken AS, Bodø havn  

Planstatus: Kai og 
næring/tjenesteyting 

Dagens situasjon 
Sandkaia er en del av kaikanten og havnepromenaden, og har direkte tilknytning til Bodø havn, 
båtlivet og havet. Området utgjør et stort og åpent byrom som har mange sitteplasser og er 
attraktivt for opphold på varme sommerdager. I tilknytning til fasaden på biblioteket er det et areal 
som brukes til opphold, lunsjpause/spising og skating. Området er relativt lite møblert, noe som er 
viktig for områdets funksjon som arrangementsområde. Et mindre areal er regulert til tjenesteyting/ 
næring og var tiltenkt en restaurant, men planene er ikke realisert. Området er en viktig del av 
sentrums “turtrasé”. Området er utsatt for vær og vind.  
 
Ønsket fremtidig situasjon 
Det er viktig å beholde koblingen til båtlivet og havet. Det er ønskelig at området blir brukt gjennom 
hele året, siden Sandkaia er et sted man 
stort sett bare går gjennom i den kalde 
og mørke årstida. Området kan gjøres 
mer attraktivt som et stoppested langs 
havnepromenaden, uten at man 
ødelegger områdets fleksible kvaliteter 
og oppholdsmuligheter. Det bør prøves 
ut ulike tiltak for å skape mer byliv.  
 
Fremdrift 

 

 

Gjennomføring/strakstiltak  
Området ble opparbeidet i 2014, og har ikke behov 
for ny opparbeiding. Det er usikkert om det vil 
etableres en restaurant i området og det være 
aktuelt å prøve ut midlertidige tiltak gjennom hele 
året. Aktuelle tiltak kan være kunstprosjekter, 
sittemøbler med skjerming for vær og vind, pop-up 
restaurant, grill/bålpanne-muligheter e.l. 
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Moloen 

Dagens situasjon 
Byrommet er en molo som skjermer for Bodø havn, og samtidig et mye brukt turmål blant byens 
befolkning. Ytterst er det utsikt mot vest. På utsiden av molen finnes det sitteplasser, men disse er 
lite tilgjengelige. Moloen brukes for spaserturer, trening og opphold. Ytterst består molen av et 
svaberg. Dette gir området naturpreg og er en viktig kvalitet ved området. Området er værhardt og 
mange oppsøker moloen for å oppleve uvær og naturkrefter. Moloen er koblet til sentrum ved 
Molorota.  Det er noe utflytende parkering og trafikk til deler av moloen i forbindelse med 
havneaktiviteten. Bodøs kunstverk i Skulpturlandskap Nordland ligger langs moloen.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Det må tilrettelegges for flere hvilesteder 
og oppholdssoner. Det må vurderes 
hvordan man kan etablere oppholds-
soner som er tilgjengelige for alle. 
Funksjoner som kan komme hele 
befolkningen til gode kan vurderes. 
Moloen ligger i tilknytning til 
utviklingsområde vest som er under 
planlegging.  

Fremdrift 

  

 
Mål for området 
 
Byrom som innbyr til 
naturopplevelser 
 
Attraktivt område for 
opphold og et 
målpunkt for turer. 
 
Øke tilgjengeligheten 
til vestsiden av moloen 
 

 
Areal: 
10,5 daa 

Grunneier: Bodø kommune 
og Bodø havn KF 

Planstatus: Kai og annet 
kombinert formål 

Gjennomføring og strakstiltak  
Strakstiltak kan være tilgjengeliggjøring, flere 
oppholdssoner/benker, opprusting av belegg og 
belysning samt et klarere skille mot parkeringsareal.  

En utformingsplan for hele moloen må inneholde en 
helhetlig belysningsplan, trafikkplan og plan for 
oppholdssoner. I tillegg må større tiltak slik som 
oppgradering av moloens fundamentering vurderes. 
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Østbyen 
Østbyen består av mye tett småhusbebyggelse, og det er relativt langt mellom de større 
parkområdene. Mange av parkene og friområdene i området er lite opparbeidet og har stort 
potensiale. Eksempler på dette er Annas plass, Zefyrhaugen og Snorres plass. I bydelen er det viktig å 
ta vare på og styrke de eksisterende park- og friområdene. I kartet (figur 8) nedenfor er viktige 
kvaliteter og funksjoner i park- og friområdene beskrevet. Den sørlige delen av Østbyen grenser til 
planområdet for den nye bydelen. Her vil de være viktig å se på sammenheng mellom eksisterende 
og ny grønnstruktur.  

 

Figur 8: Kart som viser kvaliteter og funksjoner i park- og grøntområdene i Østbyen. 
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Luftfartsmuseet  
 
Mål for området 
 
Skape et attraktiv 
uteområde med 
tilrettelegging for 
opphold og aktivitet.  
 
Forsterke den grønne 
korridoren som kobler 
sammen grønnstruktur 
i småhusbebyggelsen 
og Østbyen skole i 
nord, med dyrka mark 
og Bodøsjøen i sør. 
 
Formidling av norsk 
luftfartshistorie 
 

 
Areal: 
20 daa 

Grunneier: Bodø kommune og Norsk 
Luftfartssenter Bodø (fester og BK) 

Planstatus: Offentlig 
tjenesteyting 

 

Dagens situasjon 
Området ligger sentralt i Bodø, det strekker seg fra krigsminnemuseet ved Nordlandsbadet til 
Luftfartsmuseet og inkluderer kaldkrig-tomta mellom Luftfartsmuseet og Trekanten kjøpesenter. 
Området består av gressflater og trær. Det er noe opparbeidet med benker og beplantning rundt 
inngangspartiet til muséet. Arealet er lite eller ikke brukt til tross for at det ligger i et område med få 
grøntområder. Området ligger rett ved Bodø spektrum som er byens største idrettsanlegg, og ved 
kjøpesentrene på Stormyra.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Skape et attraktivt uteområde som kan 
benyttes av alle besøkende til området. 
Området bør være et supplement til de 
øvrige tilbudene på Stormyra som for det 
meste er innendørstilbud. Det er behov 
for sitteplasser-/grupper, rominndeling 
av plenflatene (beplantning) samt 
varierte elementer for lek og aktivitet.  
Det er også behov for å se på 
forbindelsene mot eksisterende 
grønnstruktur mot sør og nord. 

 

Gjennomføring og strakstiltak  
Det bør utarbeides en helhetlig plan for utvikling av 
grønnstrukturen i området. Det er her viktig å se på 
koblingene mellom Bodø Spektrum, Luftfartsmuseet 
samt fremtidig bruk av kaldkrigtomta. Det er også 
viktig å sikre grønnstrukturen nordover mot Østbyen 
skole og sørover mot Bodøsjøen og den nye bydelen.  

Aktuelle strakstiltak er flere benker samt midlertidige 
tiltak/installasjoner. Eventuelle tiltak må 
gjennomføres av aktørene som er i området. 
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Østbyen skole  
 
Mål for området 
 
Sammenhengende 
grøntområde med 
mulighet for 
variert aktivitet i 
alle årstider.  
 
Opprettholde og 
styrke snarveiene 
gjennom området 
 
Nærturområde for 
Østbyen 
 

 

Areal: 17, 8 daa 
(skole 11,6 daa) 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Felles lekeareal, off. 
friområde, off. bebyggelse/ formål 

 
Dagens situasjon 
Området består av skoleområdet til Østbyen skole og har ulike aktivitetselementer i skolegården, 
blant annet basket, klatrestativer og ballspill. Utenfor det som er definert som skoleområde ligger en 
felles ballbane, som også brukes av skolen. Her er det is om vinteren, og brukes mye. Lenger mot øst 
ligger fire tennisbaner og et mindre parkområde med grønt preg. Området har snarveier på kryss og 
tvers i retning øst-vest og nord-sør gjennom skoleområdet. Området rundt er tett befolket.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Skape et større område for uteopphold, og skape en god sammenheng med skolens uteområder. 
Dette området (Østbyen) mangler en bydelspark og en møteplass. Dette gjelder bebyggelsen sør før 
Østbyen skole og mot city nord. Skape et større parkområde ved området som i dag er park, og 
større grad av aktivitetselementer inn mot skolen. Snarveiene gjennom områdene skal bevares og 
styrkes. Det er ønskelig å beholde noe 
tennis, men vurdere annen lokalisering 
for noen av banene.  Skolen skal 
oppgraderes i fremtiden, og det er 
naturlig å se på uteområdene samtidig. 
Området skal i den forbindelse reguleres.  

  

Gjennomføring 
Forslag til ny opparbeiding av området vil gjøres i 
forbindelse med reguleringsplan for skoleområdet. 

Mulig oppstart av reguleringsplanprosess i 2021.  
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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  

Areal: 58 daa Grunneier: Bodø kommune Planstatus: Friområde 

 
Dagens situasjon 
Rensåsparken er den største parken i Bodø og en viktig del av byens identitet. Arbeidet med 
opparbeiding av området startet allerede på 1930-tallet og flere av de historiske elementene er 
fremdeles intakte.  

Rensåsparken er en populær park som er i aktiv bruk gjennom hele året. Bruken er variert og 
området benyttes blant annet til tur og trening, som snarvei og som leke- og rekreasjonsområde. 
Parken benyttes også til frisbeegolf og er et populært akeområde om vinteren. Fra 2005 har 
Parkenfestivalen blitt arrangert i Rensåsen hver sommer. Deler av parken oppfattes av mange som 
mørk og nedslitt, og med lite variasjon. Det er potensial for å gjøre innfallsportene mer attraktive 
samt å få helårsbruk av arealene som benyttes under Parkenfestivalen. Bruken av området til 
frisbeegolf oppfattes av noen som utrygt. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Rensåsparken skal videreutvikles som byens store grønne park med tilbud for alle aldersgrupper. Her 
skal det være områder tilrettelagt for lek og aktivitet, møteplasser med sittegrupper og mulighet for 
grilling og bål, og det skal være naturprega områder uten tilrettelegging. Innfallsportene til parken 
skal gjøres attraktive og bidra til at flere 
ønsker å bruke området.  

Rensåsparken skal bli mer tilgjengelig for 
alle med fokus på belysning, hvileplasser 
og tiltak langs gangveiene. Naturpreget 
skal videreføres, men det skal skapes 
større variasjon ved at noen områder 
åpnes opp, mens andre områder får mer 
naturpreg. Det er et mål at områdene 

Gjennomføring og strakstiltak 
Bodø kommune har utarbeidet en oversiktsplan for 
Rensåsen hvor parken er delt i 8 soner. For hver sone 
er det beskrevet prinsipper for utforming, aktuelle 
tiltak og krav til kvalitet. For de ulike sonene er det 
også beskrevet strakstiltak som kan gjennomføres 
umiddelbart. De ulike sonene skal kunne utvikles 
hver for seg. Utkast til plan for oppgradering av 
Rensåsparken er vedlagt 
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som benyttes av Parkenfestivalen også skal tas i bruk til arrangementer resten av året. Andre tiltak 
som kan være aktuelt i Rensåsparken er å etablere hundeluftegård, område for dyrkingskasser og å 
skape mer vinteraktivitet.  

Fremdrift 

 

Bilder Rensåsparken 

  

Soluret er et av de gamle elementene i Rensåsparken. Bildet til venstre er fra et historisk arkiv mens bildet til venstre viser 
området i 2019. 

Rensåsparken er et populært område for frisbeegolf. på toppen av bakken er det flere utsiktspunkt. 
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Annas plass 
 
Mål for området 
 
Lett tilgjengelig 
grøntområde langs en 
viktig ferdselsåre til 
sentrum. 
 
Område for lek og 
opphold for beboere, 
besøkende til fengsel 
og busspassasjerer. 
 
Bidra til å forsterke det 
grønne preget langs 
Hålogalandsgata. 
  

Areal: 1 daa Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Boligområde 

 
Dagens situasjon 
Mindre grøntområde i Hålogalandsgata. Ligger rett ved bussholdeplass og i nærhet til Bodø fengsel. 
Opparbeidet med plen, noen trær, sommerblomster og benker. Området er i dag lite variert og 
innbyr ikke til aktivitet eller opphold. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Annas plass skal være en grønn lunge langs Hålogalandsgata og Jordbruksveien, å bidra til å gjøre det 
mer attraktivt å gå og sykle i dette området. Plassen skal oppgraderes med bedre skjerming mot 
trafikk og plassen skal innby til opphold 
og aktivitet. Gangstiene gjennom 
området skal bevares og det skal 
etableres benker eller andre fleksible 
sittemuligheter i området.  

Fremdrift 

  

Gjennomføring og strakstiltak 
Det er utarbeidet skisser med forslag for fremtidig 
utvikling, se utformingsplan under, samt vedlegg. 
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Bilder og skisser for Annas plass 
 

 
Forslag til utformingsplan for Annas plass utarbeidet av SLA i samarbeid med Bodø kommune høsten 2019.  

  
Bilde fra Annas plass tatt fra Jordbruksveien mot Hålogalandsgata. Området er i dag en åpen gressflate som blir lite brukt.  
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Snorres plass  
 
Mål for området 
 
Grønn bydelspark for 
Østbyen 
 
Møteplass for 
beboere i 
nærområdet  
 
Innby til lek og 
aktivitet for barn og 
unge 
 

 
Areal: 2,5 daa Grunneier: Bodø 

kommune 
Planstatus: Friområde 

 
Dagens situasjon 
Snorres plass er en lekeplass og et grøntområde i Østbyen. Halvparten av området er opparbeidet til 
lekeplass med sittegrupper, mens den andre halvparten er plen. Det er en haug i den delen av 
området som er lekeplass som kan benyttes til aking om vinteren. Det er noen trær langs kant mot 
vei, men området fremstår eller som åpent. Snorres plass ligger i ei boliggate og er ikke synlig fra 
hovedgatene. Området er lite kjent og relativt lite brukt.. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Snorres Plass skal være en attraktiv bydelspark og den naturlige møteplassen for beboere i Østbyen. 
Området skal oppgraderes med hovedfokus på lek og aktivitet for ulike aldersgrupper. Parken skal 
deles inn i tydelig soner/rom der det også er 
sittegrupper og møteplasser for beboere i 
Østbyen. Det grønne preget skal bevares og 
forsterkes med mer og variert beplantning.  

Fremdrift 

  

Gjennomføring 
Utformingsplan for hele arealet skal utarbeides. 
Befolkningen skal involveres i prosessen.  
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Zefyrhaugen 
 
Mål for området 
 
Attraktiv og lett 
tilgjengelig lekeplass 
og akebakke. 
 
Større grønt og 
naturprega friområde. 
 
Viktig snarvei for 
gående mellom to 
sentrale bygater. 
 
 

 
Areal: 7 daa Grunneier: Bodø kommune Planstatus: Friområde 

Dagens situasjon 
Zefyrhaugen er et større grønt friområde mellom Parkveien og Sivert Nielsens gate. Området ligger 
nært Nordlandssykehuset i en del av byen med mange boliger. Øst i området ligger en kommunal 
lekeplass med benker og lekeapparater samt en akebakke. Det går flere grusa snarveier gjennom 
området. Snarveiene er delvis gjengrodde og mangler belysning og skilting. Den vestlige delen ligger 
mellom private hager og bærer preg av å være et restområde som ikke brukes. Denne delen er 
vanskelig å oppdage og virker ikke som en del av friområdet. Zefyrhaugen er relativt lite brukt. 
 
Ønsket fremtidig situasjon 
Zefyrhaugen skal være et naturpreget område 
sentralt i byen. Snarveiene gjennom området skal 
være synlige, trygge og attraktive for alle som 
bruker området. Lekeplassen og akebakken skal 
oppgraderes slik at den blir et naturlig 
samlingspunkt for beboere i området, barnehager 
og andre. Det skal etableres benker langs Sivert 
Nilsens gate, langs stiene og på toppen av haugen. 
I den vestlige delen av området er det aktuelt å 
åpne for dyrkingskasser.  

Fremdrift 

 

Gjennomføring og strakstiltak 
Det er utarbeidet skisser med forslag for 
fremtidig utvikling, se utformingsplan på 
neste side, samt vedlegg. Arbeidet med 
oppgradering av området kan todeles:  

1. Oppgradering av snarveier (finansieres 
ved midler fra Bypakke Bodø). 
2. Oppgradering av lekeplass, akebakke og 
dyrkingshage.  
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Bilder og forslag til utformingsplan for Zefyrhaugen 
 

 

Forslag til utformingsplan for Zefyrhaugen utarbeidet av SLA i samarbeid med Bodø kommune høsten 2019.  

Zefyrhaugen er en viktig snarvei mellom Parkveien og Sivert Nilsens gate. Bildet til venstre viser snarveien sett mot 
Parkveien. Bildet til høyre viser benken som i dag står på toppen av haugen. 
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Rønvikgata park 
 
Mål for området 
 
Grøntområde med 
beplantning, benker og 
aktivitetselementer 
 
Grønn og trygg snarvei 
mellom bussholdeplass og 
Nordlandssykehuset 
 
Blågrønn struktur og 
regnbed bidrar til bedre 
overvannshåndtering. 
 

 
Areal: 0,5 daa Grunneier: Bodø kommune Planstatus: Veg 

 
Dagens situasjon 
Rønvikgata park omfatter Rønvikgata mellom Prinsens gate og Kongens gate. Denne delen 
av gata er blindvei med adkomst fra Prinsens gate. To eiendommer har adkomst via gata. 
Resten av arealet har tidligere vært benyttet til parkering med 12-14 plasser. Ved Kongens gate 
ligger busstoppet «Nordlandssykehuset». Dette er et knutepunkt for kollektiv der både lokalbusser 
og regionruter har stopp.  
 
Ønsket fremtidig situasjon 
Rønvikgata park skal være en liten grønn lomme i en del av byen som har lite parker. Parken skal 
bidra til å gjøre snarveien mellom Prinsens gate og Rønvikgata mer attraktiv for gående og syklende. 
Parken skal ha benker, beplantning og aktivitetselementer som gjør området attraktivt for opphold 
for reisende med buss og andre som går 
gjennom området. Parken skal bidra til 
bedre overvannshåndtering ved at det 
etableres regnbed for fordrøyning. 
Området skal bli attraktivt som 
hvilested på tur gjennom byen.     

Fremdrift 

 

 

 

 

Gjennomføring og strakstiltak 
Det er utarbeidet en utformingsplan for området (se 
skisse på neste side).  Arbeidet med oppgradering av 
området gjennomføres vinter/vår 2020 av Bodø 
kommune ved parkseksjonen (Byteknikk)  
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Bilder og illustrasjoner - Rønvikgata 

 

Skisse som viser plan for utforming av Rønvikgata park. Skissen er utarbeidet av Norconsult. 
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Vestbyen 
Vestbyen har mange varierte parker og friområder, med mye innslag av naturopplevelser. Områdene 
som byr på naturopplevelser er viktige å ta vare på. Alle som bor i sentrum og benytter sentrum kan 
enkelt komme seg til disse uteområdene. Innbyggerne i Vestbyen bor langt fra Bodømarka, og det er 
derfor viktig å tilrettelegge for nærturer i området. Naturområdene bør styrkes som det de er, slik at 
det vil være attraktivt å legge ut på nærturer for folk i alle aldre. Kartet under (figur 9) viser noen av 
kvalitetene og funksjonene parker og friområder i Vestbyen har. 

 

Figur 9: Kvaliteter og innhold i parker og friområder i Vestbyen. 
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Bankgata skole – og idrettspark 
 
Mål for området 
 
Området skal være en 
møteplass med varierte 
aktivitetstilbud, og 
muligheter for både 
organisert og uorganisert 
aktivitet og idrett. 
 
Deler av området skal ha 
avslappingssoner og 
sittemuligheter i en 
parkmessig opparbeiding.  
 
Oversiktlig og sikker 
trafikksituasjon.  
 

 
Areal: 27 daa Grunneier: Bodø 

kommune 
Planstatus: Idrett og 
undervisning 

 

Dagens situasjon 
Området omfatter uteområdet til Bankgata ungdomsskole og Bankgata idrettspark. Uteområdet ved 
Bankgata ungdomsskole er nylig oppgradert med en rekke sitte- og aktivitetsområder, inkludert 
utendørs treningspark. Uteområdet ved Bodø videregående er også nylig oppgradert og henger 
delvis sammen med ungdomsskolens uteområde. Sør for skoleområdet ligger Bankgata idrettspark 
med fotballbaner, skatepark under oppføring og øvrige arealer. Mot Torvgata er det avsatt et areal 
til midlertidig parkering i forbindelse med rehabilitering av Aspåsen barneskole. Idrettsparken ligger 
svært sentralt med nærhet til sentrum, Vestbyen og Østbyen, flerbrukshall, ungdomsskole, 
videregående skole og barneskole. Skateparken og fotballbanene gjør at det tidvis vil oppholde seg 
mange mennesker i området.  

Ønskelig fremtidig situasjon 
For å skape en helhet av ulike tilbud og noe som 
inviterer alle inn i området, er det viktig å 
opparbeide og utvikle restarealene som ligger 
ved skateparken og fotballbanene Det er aktuelt 
å vurdere annen aktivitet som kan supplere de 
andre idrettsaktivitetene i området. Det er 
ønskelig å fjerne parkeringen som er midlertidig 
og heller etablere en langsgående drop-sone.  

Fremdrift 

 

Gjennomføring og strakstiltak 
Det er aktuelt å gjennomføre strakstiltak ved å 
etablere plen og benker, o.l.  

Det er utarbeidet skisser med forslag for 
fremtidig utvikling, se utformingsplan under, 
samt vedlegg. 
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Forslag til utformingsplaner for restområde mot Torvgata 
Bodø kommune har engasjert SLA til å utforme to alternative skisser for fremtidig utforming av 
restområdet mellom Torvgata, skateparken og kunstgressbanen. Det ene alternativet har fokus på 
opphold i det grønne mens det andre har fokus på aktivitet. 

 

Forslag til utformingsplan for Bankgataparken utarbeidet av SLA i samarbeid med Bodø kommune høsten 2019. Dette 
alternativet har fokus på opphold i det grønne. 

 

Forslag til utformingsplan for Bankgataparken utarbeidet av SLA i samarbeid med Bodø kommune høsten 2019. Dette 
alternativet har fokus på aktivitet. 
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Aspåsen skole  
 
Mål for området 
  
Styrke området som en 
nærmiljøpark 
 
Ta vare på og styrke 
det grønne preget, 
trærne og det varierte 
terrenget 
 
Viktig tur- og snarveier 
gjennom området.  
 

 
Areal: 18 
daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Off./privat tjenesteyting, 
undervisning og friområde. 

 

Dagens situasjon 
Området er stort og har et variert terreng der man opplever landskapet i ulike rom. Mot 
bebyggelsen i sør er det et lite skogholt, og derfra er det noe utsikt. Området har flere akebakker og 
et stort sentralt område som brukes til ballspill og ulike aktiviteter. Området er under oppgradering. 
Det er snarveiforbindelser i retningen øst-vest og nord-sør.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Uteområdene er under oppgradering, samtidig med oppgraderingen av skolen. Områdene ved 
Hålogalandsgata som tidligere har vært brukt til parkering skal gjøres om til en plass med et amfi. 
Dette vil tilføre et uterom på en side av skolen som ikke har vært utnyttet til dette tidligere. 
Solforholdene er gode, og plassen er noe trukket tilbake fra Hålogalandsgata.  Plassen vil ikke brukes 
av elevene i hverdagen, men vil brukes 
av skolen ved ulike anledninger. Banen i 
skolegården skal tilrettelegges for 
islegging.  

 

Gjennomføring og strakstiltak 
Uteområdet er under opparbeiding.  
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Bilder og illustrasjoner 

 

Plan som viser den planlagte utformingen av uteområdet ved Aspåsen skole. 

  



 Høringsutkast – Handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum - 2020-2030  
 

55 
 

Aspmyra  
 
Mål for området 
  
Grøntområde med 
naturpreg. 
 
Område for lek og 
opphold med en 
naturlig kobling til 
Aspmyra 
fotballanlegg. 
 
Snarvei og 
ferdselsåre for 
gående fra sør til 
nord og fra øst til 
vest. 
 

 
Areal: 21daa Grunneier: Bodø 

kommune 
Planstatus: reguler til 
idrett, sport og lek 

 

Dagens situasjon 
Området omfatter fotballbane med tribune og et lek-/friområde. Handlingsplanen har fokus på lek- 
og friområdet sør for fotballanlegget. Friområdet har en mindre lekeplass i sørvest og en litt større 
lekeplass i sørøst. I det sørøstlige området er det etablert en gapahuk og ved denne er det en 
akebakke. Deler av friområdet er opparbeidet, men det er også en del skog- og naturområder. Det 
går en gangvei gjennom området som forbinder lekeområdene. Gangveien er også en snarvei 
mellom Märthas gate og Fridtjof Nansens vei. Det er ingen naturlig kobling mellom fotballbanen og 
leke-/friområdet, og mange besøkende til banen kjenner ikke til området. Området benyttes en del 
av barnehagene i sentrum. Lekeplassen driftes av private aktører gjennom en egen avtale med Bodø 
kommune.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Aspmyra leke- og friområde skal være en 
tydelig del av fotballanlegget på Aspmyra. 
Området skal være en foretrukket snarvei 
for myke trafikanter og et attraktivt 
område for tur, trim og lek.  

 
 

  

Gjennomføring og strakstiltak 
Det bør skape en bedre kobling mellom fotballanlegg 
og friområde. Snarveiene gjennom området bør 
skiltes og synliggjøres. 

Mindre tiltak for å oppgradere lekeplassområdene. 
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Bilder Aspmyra  

Lekeplassen ved Aspmyra er variert der deler av området er tilrettelagt med lekeapparater og gapahuk med benker. En 
større del av området er sko og naturområder med mange kvaliteter. 

Friområdet ved Aspmyra ligger rett ved et større anlegg med kunstgressbane samt langs en viktig snarvei gjennom 
Østbyen. Det er behov for en bedre kobling mellom områdene. 
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Gråholten 
 
Mål for området 
  
Variert friområde med 
muligheter for lek, 
aktivitet og områder for 
opphold. 
 
Bevare og utnytte 
områdets naturpreg og 
historiske dybde.   
 
Attraktivt område for 
turgåere og en naturlig 
snarvei mot flyplassen og 
ny bydel i fremtida.  
  

Areal: 25 
daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: friområde, næring 
og off. tjenesteyting 

Dagens situasjon 
Gråholten er et stort og variert grøntområde med naturpreg, er lite opparbeidet og bærer preg av 
gjengroing og lite bruk. Området har samtidig et rikt naturmangfold, med blant annet myr og 
våtmarksområder, skrinne tørrbakker og frodig høgstaudeskog. Det er også krigsminner fra andre 
verdenskrig, og området har svært god utsikt. Det har tidligere vært fotballbane på flate og 
hoppbakke på nordsiden. Hoppbakken er revet, men beboere har ryddet akebakken, ryddet noe 
skog og etablert bålplasser og gapahuk. Det går stier og snarveier gjennom området. Tromsøpalme 
er en utfordring. Den vestligste delen av området er midlertidig riggområde i forbindelse med 
kommunale VA-prosjekter i området. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Det er ønskelig å avklare hvilke arealer som skal være naturområder og hvor man kan tillate en 
større grad av opparbeiding. Gråholten skal være et stort og variert grøntområde midt i byen. 
Naturkvalitetene skal prege det meste 
av området, men det skal tilrettelegges 
for bruk av området gjennom å etablere 
flere turstier og snarveier. Den 
nordøstlige delen av området skal 
opparbeides til et naturlig 
samlingspunkt for beboere i området 
med akebakke, gapahuk og andre 
elementer. 

Fremdrift 

  

Gjennomføring og strakstiltak 
Beboerne i området har engasjert seg og ønsker å 
bidra til utvikling av området. Det er utarbeidet skisser 
med forslag for fremtidig utvikling, se utformingsplan 
under, samt vedlegg.  

Aktuelle strakstiltak er utbedring av utvalgte stier og 
tiltak for å bekjempe tromsøpalme. 
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Bilder og forslag til utformingsplan for Gråholten 
 

Forslag til utformingsplan for Gråholten utarbeidet av SLA i samarbeid med Bodø kommune høsten 2019.  

 

Bildet til venstre viser deler av balløkka i Gråholten samt akebakken som er oppgradert av Gråholten aktivitetspark. Bildet 
til høyre viser en av de grønne stiene som går gjennom området.  
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Leif Jenssons plass 
 
Mål for området 
 
Attraktiv og grønn 
bydelspark for Vestbyen – 
gult som tema 
 
Aktivitetspark med 
variert tilbud av leke-
/treningsutstyr. 
 
Rolig del med benker, 
plen, trær og busker 
 

 
Areal: 3,6 
daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: friområde 

Dagens situasjon 
Leif Jenssons plass er en nylig oppgradert bydelspark, åpnet i juni 2018. Parken er delt i to soner. I 
nord er det en aktivitetssone med variert tilbud av elementer for lek og aktivitet. I sør er det en 
roligere sone med gangstier, benker og beplantning. Tema i parken er gult, og dette gjenspeiles både 
i beplantning og utstyr. Etter oppgraderingen er Leif Jenssons plass blitt en svært populær og 
attraktiv park. I tillegg til at den brukes av beboere i nærområdet kommer unger hit fra andre deler 
av byen. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Ivareta Leif Jenssons plass som en attraktiv bydelspark i Vestbyen. Drift og vedlikehold av anlegget 
skal prioriteres. 

Bilder Leif Jenssons plass 

Leif Jenssons plass ble oppgradert i 2018. Bydelsparken har nå områder for lek og aktivitet samt flere oppholdssoner. 
Parken er blitt svært populær og brukes mye. 
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Bispeparken 
 
Mål for området 
  
Attraktiv bydelspark med 
lekeplass og akebakke 
tilrettelagt spesielt for 
små barn. 
 
Bevare og styrke den 
kulturhistoriske verdien i 
området.  
 
Koble parken til 
grøntområdene lenger 
vestover. 
 
  

Areal: 3,4 
daa 

Grunneier: Bodø 
kommune 

Planstatus: Park, hensynssone 
for bevaring av anlegg 

 
Dagens situasjon: 
Området består av en lekeplass, plen og trær mot veien. Det er en gammel bunkers i parken som er 
sikret til bevaring i reguleringsplanen. Denne tilfører området variasjon i terrenget og historisk 
dybde, noe som gir en ekstra kvalitet til området og gjør at området kan benyttes til akebakke. Ved 
siden av parken ligger den gamle Bispegården. Området inngår i planene for utviklingsområde vest.  

Ønsket fremtidig situasjon  
Området er i hovedsak tilrettelagt for lek. Parken har potensiale til å bli en park og møteplass for 
bydelen som innbyr til opphold for flere aldersgrupper. Parken skal videreføres som grønn park. Mer 
variert vegetasjon og bruk av vegetasjon for rominndeling kan gjøres på sikt. I plan for 
utviklingsområde vest jobbes det med strategier for å få koblet denne parken til grøntområdet ved 
Bispegården, og videre ned mot 
Breivika. Får man åpnet opp denne 
grøntaksen vil man få et større 
sammenhengende grøntområde. Når 
det gjelder tilrettelegging for ulike 
aldersgrupper må dette ses i 
sammenheng med utviklingen av 
Breivika, slik at tilbudene supplerer 
hverandre.    

  

Gjennomføring og strakstiltak 
Parken skal planlegges i sammenheng med de nye 
utviklingsplanene for området. Det bør ikke gjøres 
større endringer eller tiltak før denne vurderingen er 
gjort.  
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Breivika 
 
Mål for området 
  
Attraktiv møteplass 
med varierte 
muligheter for opphold, 
lek og aktivitet for alle 
aldersgrupper.  
 
Grønt naturområde 
midt i byen med nærhet 
til fjæra og havet.  
 
Skape kobling til 
havnepromenaden og 
sentrum. 
 
 

 
Areal: 
20 daa 

Grunneier: Bodø 
kommune, Bodø 
eiendom AS 

Planstatus: Park og offentlig friområde. 
Delvis innenfor Utviklingsområde vest 

Dagens situasjon 
Området er det største sentrumsnære friområdet i Bodø, og er et svært viktig natur- og 
friluftsområde. Det består av ei strand, svaberg og ei stor gresslette med utsyn over havet mot vest. 
Det at området er stort, og samtidig grønt og naturnært, er svært viktige kvaliteter. Området brukes 
til lek, spill, soling, bading og friluftsliv. Stranda er et utfartssted for aktiviteter som kajakk, seiling og 
vindsurfing. Breivika er i likhet med moloen et viktig turmål. Området er utsatt for vær og vind. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Breivika bør tilrettelegges for variert bruk 
og potensialet i området må utnyttes. 
Økt tilrettelegging for friluftsliv med grill 
og møblering. Det er ønskelig å forsterke 
områdets kvaliteter som et viktig turmål, 
og samtidig ta vare på de naturgitte 
kvalitetene. Det er behov for å dele 
området opp i ulike soner og skape mer 
attraktive rom å oppholde seg i.  I 
arbeidet med utviklingsområde vest 
legges det vekt på å skape en bedre 
kobling mellom området og sentrum, og 
til Bispeparken.  

Fremdrift 

 

Gjennomføring og strakstiltak 
I planer for utviklingsområde vest jobbes det med å 
koble Breivika til Bispeparken, de nye boligområdene 
og sentrum. Det er nødvendig med en helhetlig 
utformingsplan som viser hvordan man kan styrke 
verdien området har, og samtidig tilrettelegge for 
variert bruk og opphold. Befolkningen må involveres i 
prosessen. Illustrasjonsplaner er utarbeidet i 
forbindelse med utbygging av utviklingsområde vest. 
Strakstiltak som benker, bord og grillmuligheter kan 
vurderes, men det er et behov for å se området i en 
helhet før det opprettes nye funksjoner i området.  

Statlig sikring for friluftsliv bør vurderes for deler av 
området.  
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 Bilder Breivika 
 

  

Fjæra i Breivika er mye benyttet i sommerhalvåret. Noe tilrettelegging for opphold og grilling. 

Utsikt fra Breivika og nordover. 
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Gildeskålveien  
 
Mål for området 
  
Åpen og tilgjengelig 
bydelspark for den sørlige 
delen av Vestbyen. 
 
Møteplass som inviterer til 
lek, ballspill og aktivitet 
 
Sentralt grøntområde i 
planlegging av ny bydel 
med kobling mot øvrige 
grøntområder langs Olav 
V gate og nordover mot 
Hammarn. 
 

 
Areal: 6 daa Grunneier: Bodø kommune Planstatus: 

Friområde 
 
Dagens situasjon 
Gildeskålveien er et større grøntområde langs Olav V gate. Den østlige delen av området er 
opparbeidet med ballbinge og noen lekeapparater. Området fremstår som nedslitt og lite attraktivt. 
Rundt ballbingen er det tett beplantning og store grantrær som bidrar til at området virker mørkt, 
utrygt og lite attraktivt. Den vestlige delen av området er et større areal som skjøttes som plen. 
Området er lite brukt. Det er noen utfordringer med ulovlig parkering i randsonen av friområdet.  

Ønsket fremtidig situasjon 
Gildeskålveien skal utvikles til grønn park 
for beboere i denne delen av Vestbyen 
og i den nye bydelen. Område skal være 
en sentral del av grønnstrukturen i 
området og tilrettelegges med stier og 
benker.  Ballspill skal videreføres. 
Utviklingen av området må ses i 
sammenheng med utviklingen av 
Gråholten fordi disse parkene ligger tett 
opp mot hverandre og bør utfylle 
hverandre, og etablere en stiforbindelse 
mellom disse parkene.  

Fremdrift  

Gjennomføring og strakstiltak 
Friområdet og lekeplassen i Gildeskålveien har stort 
behov for å oppgraderes. Området ligger sentralt til i 
forhold til den nye bydelen og utforming av området 
bør sees i sammenheng med planleggingen her. 

Et viktig strakstiltak er å tynne ut/fjerne skogen rundt 
ballbingen/lekeplassen. Spesielt fjerning av grana vil 
bidra til at området blir lysere og mer innbydende. 
Riving av skurene rundt ballbingen og benker og 
beplantning vil også gjøre området mer tilgjengelig. 
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Bilder Gildeskålveien 
  

Den vestlige delen av parken består av et større grøntområde som skjøttes som plen. I bakgrunnen ligger 
lekeplassen/balløkka omkranset av grantrær. 

Balløkka og lekeplassen i Gildeskålveien er svært nedslitt. 
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Hammaren 
 
Mål for området 
  
Variert grøntområde 
mellom boligbebyggelse 
i Vestbyen og 
industriområdet på 
Langstranda. 
 
Offentlig tilgjengelig 
område med ulik grad 
av opparbeiding. 
 
Del av grønnstruktur fra 
nordsida av 
Bodøhalvøya til den nye 
bydelen. 
 

 
Areal: 4,4 daa Grunneier: Bodø kommune Planstatus: Friområde 

Dagens situasjon 
Hammaren er et større kommunalt friområde mellom blokkene i Bodø Panorama, industriområde på 
Langstranda og eneboligbebyggelsen i Hammaren og Fredensborgveien. Den sørlige delen av 
området er opparbeidet med plen og benker og er et område omringet av terreng og bebyggelse, og 
er ganske tilbaketrukket. Her var det tidligere en kommunal lekeplass, men denne er avviklet. Den 
nordlige delen av området er naturpreget og ligger i terreng, her er det god utsikt. Området er ikke 
tilgjengelig fra Bodø Panorama pga. mur og gjerde. Lite bruk. 

Ønsket fremtidig situasjon 
Hammaren skal være et offentlig grøntområde og en del av en sammenhengende grønnstruktur fra 
nordsiden av Bodøhalvøya og sørover til den nye bydelen. Den nordlige delen skal ha lav grad av 
opparbeiding, mens den sørlige delen 
har potensial for høyere grad av 
tilrettelegging. Forbindelser og atkomst 
til området bør oppgraderes og 
synliggjøres. Det må etableres en 
direkte forbindelse fra Bodø Panorama.  
Området bør utvikles som en rolig og 
tilbaketrukket park for alle.  

Fremdrift  

Gjennomføring og strakstiltak 
En eventuell oppgradering av Hammaren bør sees i 
sammenheng med den øvrige utviklingen av området. 
Det er spesielt viktig å se på koblingene i området og 
hvordan Hammaren kan supplere de øvrige parker og 
friområder i nærområdet.  
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Bilder Hammaren 

Grøntområdet i Hammaren skjøttes som plen. Det er et par benker i området 

 

Mot nord grenser grøntområdet mot en naturprega haug med flott utsikt og muligheter for allsidig lek. Området ligger rett 
bak boligblokkene Bodø Panorama, men det er ingen forbindelse derfra til Hammaren. 
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4 Byromsnettverk og forbindelser  
 

Parker, byrom og grøntområder er geografisk spredt over hele planområdet. Det er imidlertid flere 
områder som har lang avstand til nærmeste park eller byrom. Det er også stor forskjell i hvor de 
større områdene ligger. Det er spesielt den sentrale delen av Østbyen, den østlige delen av Bodø 
sentrum (mot Snippen) og områdene rundt Stormyra som har dårlig dekning av større parker og 
byrom. Østbyen er preget av flere mindre grønne områder, men få større parker. Kartene under 
illustrerer dette (figur 10 og 11). Ved overordnede planer og detaljplaner i disse områdene må 
behovet for nye offentlige parkområder vurderes spesielt. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.   

 

Figur 10: Kartet viser forekomst av parker og byrom. Sirklenes størrelse representerer arealet til områdene. 

 

Figur 11: Kartet viser områder hvor det er langt til nærmeste større parkområde. Områdene med lengst avstand fra 
park/byrom er markert med oransje i kartet. 
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Forbindelsen mellom grøntområdene er også svært viktig. I medvirkningsmøter er muligheten til å 
gå lengre «grønne» turer i byen noe som trekkes frem spesielt. Veven av grønnstruktur består av i 
tillegg til byrom, friområder og parker av grønne gater, vegetasjon og trær. I kartet under er 
sammenhengene i grønnstrukturen i Bodø sentrum illustrert (figur 12). Her går det frem at deler av 
byen mangler sammenhengende grønnstruktur.  

 

Figur 9: Kartet viser sammenheng i grønnstruktur og hvor det er mangler. De mørkegrønn stipla linjene viser hvor det er 
eksisterende grønnstruktur som eksempelvis grønne gater. De lysegrønne stipla linjene viser hvor det er mangler i 
grønnstrukturen. 

 

5 Handlingsplan 
 

I beskrivelsen av hver enkelt park og byrom i kapittel 3 er aktuelle tiltak for hvert område vurdert 
over en tiårsperiode. Her er det tatt hensyn til at noen områder er en del av en større helhet der det 
er viktig at planlegging koordineres. For mange områder er det behov for større oppgraderinger, 
mens det for noen er nødvendig med mindre tiltak. Planen har tatt høyde for dette og vurdert og 
beskrevet aktuelle strakstiltak.  

Det er generelt et stort behov for større forutsigbarhet i arbeidet med opparbeiding og oppgradering 
av parker og byrom. Det foreslås med bakgrunn i dette at det bevilges en fast sum til arbeidet hvert 
år. Midlene skal benyttes til planlegging, prosjektering og gjennomføring av mindre (strakstiltak) og 
større tiltak. En slik strategi vil bidra til at tiltak iverksettes der det er størst behov. Videre vil det 
bidra til en mest mulig effektiv bruk av ressursene, eks. ved samkjøring av ulike prosjekter. Ved 
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større tiltak som opparbeiding av større byrom eller parker vil det være behov for egne politiske 
vedtak og bevilgninger. 

Prioriteringen som er gitt i handlingsplanen skal ligge til grunn. Det er viktig at plangrunnlaget til 
enhver tid er oppdatert og at alle avdelinger er kjent med prioriteringene som er gjort. Det er også 
viktig at planen tar høyde for andre prosjekter og utvikling i byen. Dette kan blant annet bidra til at 
prioriteringene må endres. Det foreslås at handlingsplanens tiltaksdel revideres annethvert år.  

Tiltaksplan 
Det er utarbeidet en tiltaksplan med tidslinje for prioriterte parker og byrom (tabell 1). Parker og 
byrom som ikke er nevnt i tiltaksplanen er ikke prioritert. Tiltaksplanen beskriver strakstiltak, 
midlertidig bruk, forprosjekt og planlegging, og gjennomføring. Se fargekoder under: 

 

Tabell 1: Tiltaksplan for parker og byrom i Bodø sentrum 2020-2030. 

 

Tiltaksplanen må være fleksibel og kunne ta høyde for at det er behov for å gjøre endringer i 
prioritering av områder. Det foreslås at tiltaksplanen revideres annethvert år.  



 Høringsutkast – Handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum - 2020-2030  
 

70 
 

Kostnader for opparbeiding 
I arbeidet med handlingsplanen er det utredet kostnader for opparbeiding av ulike typer parker og 
byrom. Kostnadene varierer mye. Her har det blant annet stor betydning hvor omfattende 
grunnarbeid som må gjennomføres, og hvor omfattende tiltakene er. I mange tilfeller foreligger det 
ikke full oversikt over grunnforhold, forurensning i grunnen og gamle vann- og avløpsledninger før et 
prosjekt blir igangsatt. Utenforliggende faktorer som markedssituasjonen for entreprenører kan også 
ha betydning. Usikkerheten ved beregning av kostnader ved tiltak er dermed høy, og kostnadene må 
dermed utredes i hvert enkelt tilfelle. Det er hentet inn erfaringstall fra noen prosjekter (se tabell 2). 
Tallene viser noe av variasjonen i kostnader ved ulike prosjekter.  

Tabell 2: Eksempler på kostnader ved opparbeiding av ulike typer parker og byrom. 

Tiltak i park/byrom Pris i kroner per m2 Erfaringstall hentet fra  
Byrom* 8000-25 000 Byromstrategi for Trondheim kommune 
Parker i sentrum 5000-8000  Egen erfaring: Kvartal 99 og Leif Jensonss plass, og 

eksempler fra Trondheim kommune.  
Parker utenfor 
sentrum 

5000-6000 Egen erfaring: Mørkvedlia treningspark, Leif 
Jenssons plass, Bankgata skole.  

*ved opparbeiding av kaikant må det legges til en kostnad per meter kaikant.   

 

I tabellen under (tabell 3) er det beskrevet et eksempel på beregning av kostnader for opparbeiding 
av en park eller et byrom. Det er her tatt utgangspunkt i en kvadratmeterpris på 8000 kr.  

Tabell 3: Eksempel på pris for gjennomføring av oppgradering av park/byrom. 

  Kommentar 
Areal  1 000 m2 Størrelsen tilsvarer Annas plass 
Pris per m2: 8 000.- Tall hentet fra Trondheims byromstrategi 
Totalsum for gjennomføring 8 000 000.-  

 

Økonomiplan 
Det foreslås en fast årlig bevilling til arbeid med oppgradering av parker og byrom i Bodø. Dette skal 
gå til gjennomføring av mulighetsstudier, forprosjektering samt gjennomføring av tiltak (se tabell 4). 
Ved større prosjekter i parker og byrom vil det være behov for ekstra bevillinger gjennom egne 
politiske vedtak.  

Tabell 4: Forslag til fast årlig bevilling til arbeid med parker og byrom i Bodø. 

Aktivitet Fast årlig bevilling Tillegg ved større prosjekt 
Mulighetsstudier/prinsippskisser 400 000.-  
Forprosjekt 500 000.- Ved behov/egne politiske vedtak 
Gjennomføring 8 000 000.- Ved behov/egne politiske vedtak 
Sum 8 900 000.-  

 

Oppfølging i andre arealplaner 
Revisjon av kommuneplanens arealdel for Bodø kommune starter opp i 2020. Denne må oppdateres 
i samsvar med handlingsplanen for parker og byrom, og må henvise til denne.  
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Handlingsplanen skal også brukes aktivt i prosesser med detaljregulering av boligprosjekter i 
sentrum når det gjelder krav til uteoppholdsareal. Her blir planen viktig for å vurdere hvilke områder 
og tiltak i parker og byrom som kan dekke behovene som oppstår som følge av et boligprosjekt. 

Retningslinjer for uteoppholdsareal ved boligprosjekter i sentrum  
Kommuneplanens arealdel åpner for at boligprosjekter i indre bykjerne og sone A kan løse krav til 
uteoppholdsareal på offentlige parker, gater eller plasser. Dette forutsetter at gitte kriterier er 
oppfylt (se tekstboks under) 

Hentet fra kommuneplanens arealdel for Bodø (2018-2030) § 4.2.2 
• 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.  

 

Ved boligprosjekt i sentrum, der hele eller deler av kravet til uteoppholdsareal skal løses i offentlige 
parker/byrom, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvilke områder og tiltak som best løser behovet 
som prosjektet utløser. Dette er et tema som må tas opp og avklares som del av detaljreguleringen.  

Følgende retningslinjer skal legges til grunn ved denne vurderingen: 

Avstand Avstand er et sentralt kriterium. I utgangspunktet bør ikke området ligge 
lengre enn 200 m fra boliginngang. Avstandskravet på 200 m er imidlertid 
ikke absolutt da det kan hindre utvikling av de områdene som best løser 
behovet boligprosjektet utløser. Avstand må dermed sees i sammenheng 
med kriteriene under. 

Funksjon Hvilke funksjoner utløser prosjektet behov for? Hvilke områder kan best 
løse disse behovene? Her må det vurderes hvilke funksjoner og kvaliteter 
som er i de nærliggende områdene i dag, og eventuelt hva som mangler.  

Prioritering i 
handlingsplanen 

Tidsperspektiv for opparbeidelse av området. Her må det vurderes hvordan 
behovene som utløses som følge av boligprosjektet kan koordineres med 
pågående planer/prosjekt for parker og byrom. Her blir tiltaksplanen for 
parker og byrom helt sentral, inkludert prioriteringen i denne. 

 

Handlingsplanen skal legges til grunn når vurderingene skal gjøres, siden denne beskriver det 
overordnede behovet for grønnstruktur. Prioritering i tiltaksplanen vil kunne endres dersom det er 
grunnlag for det, men da må konsekvenser for utviklingen av andre byrom og parker synliggjøres. 

Behov for nye parker og byrom 
I deler av sentrum er det behov for nye parker og byrom, jf. kapittel 4. Her må det vurderes 
strategier for å få etablert nye offentlige park- eller byromsarealer. På overordnet nivå kan dette 
gjøres gjennom å stille krav til felles planlegging for ett område. Dette kan være aktuelt i områder 
der det er behov for omforming/fornyelse. Gjennom å stille krav til felles planlegging får man 
mulighet til å se helheten i området, og kan blant annet vurdere hvor det kan være aktuelt med 
parker, grøntområder eller byrom. 
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Ved detaljreguleringer i områder der det er mangel på parker og byrom må det vurderes om dette 
kan løses gjennom planprosessen. Strategier for å oppnå dette kan ikke forskutteres siden det 
avhenger av størrelse og plassering på det som eventuelt reguleres. 

6 Oppfølging av handlingsplanen   
 
Ansvar og roller 
Bodø kommune har ansvar for planlegging, forvaltning og drift av offentlige parker og byrom. Dette 
omfatter alt fra overordnet planlegging til prosjektering og gjennomføring av tiltak, forvaltning, drift 
og skjøtsel av parker og byrom. Det er et mål at handlingsplanen skal legges til grunn som et 
styringsverktøy i alt arbeid, og alle saker som omhandler parker og byrom i sentrum. 

Det er behov for bedre koordinering og samhandling internt i kommunen. I tabellen under er det 
satt opp en oversikt over hvilke roller de ulike avdelingene har (tabell 5). Handlingsplanen foreslår 
ingen endringer i dagens roller, men oppgaver og ansvarsforholdet klargjøres. I handlingsplanen 
foreslås det videre to grep for å få en bedre organisering av arbeidet med parker og byrom;  

• Opprette en koordinatorfunksjon som har ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til 
arbeidet med parker og byrom.  

• Etablere et samarbeidsforum for avdelingene som jobber mest med parker og byrom. 

Målet med disse tiltakene er en bedre utnyttelse av kompetansen til de ulike avdelingene, 
koordinere arbeidet og generelt få bedre rutiner for samhandling.  

Tabell 5: Oversikt over de ulike avdelingenes rolle i arbeid med parker og byrom.  

Avdeling/seksjon  Rolle  
Byutvikling (seksjon 
for prosjekt og seksjon 
for plan) 

- Koordinering av oppgaver knyttet til parker og byrom - ny rolle  
- Ansvar for koordinering og organisering av nye prosjekter i 

parker og byrom – ny rolle 
- Overordna planlegging og handlingsplan for parker og byrom 
- Detaljplanlegging og utformingsplaner for parker og byrom  

UE (Utbygging)  
  
  
UE (FDVU)  
 
UE (grunnseksjonen) 

Prosjektleder for gjennomføring av større prosjekter på kommunal 
eiendom.   
  
Forvaltning og drift av skolenes uteområder 
 
Grunneierrolle – herunder koordinere kommunens interesser i spørsmål 
om salg og leie av kommunalt areal i parker og friområder  

Kulturkontoret 
(seksjon for idrett og 
friluftsliv)  
  
Kulturkontoret  

- Planlegging og forvaltning av idrettsanlegg og friområder   
- Gjennomfører tiltak knyttet til nærmiljø og fysisk aktivitet 

  
Kunst og kultur i offentlige rom  

Byteknikk (park, vei og 
idrett)  

Forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige parker, byrom og veiareal.  
Drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg. 
Prosjekterer og gjennomfører mindre tiltak.  

Bygg og miljø (vei og 
trafikk) 

Forvaltning av off. veigrunn og byrom, herunder utleie av parker og 
byrom.  



 Høringsutkast – Handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum - 2020-2030  
 

73 
 

Næring-, utvikling- og 
landbrukskontoret  

Kommuneplanens samfunnsdel. 
  
Naturmangfold, klima og folkehelse.  

Vann og avløp  Overvannshåndtering.  
 

Koordinator – parker og byrom 
Det foreslås å opprette en koordinatorfunksjon på parker og byrom. Koordinatorrollen legges til 
Byutvikling og tenkes tiltenkt 1 eller 2 personer. Koordinatoren har ansvar for koordinering av 
oppgaver knyttet til arbeidet med parker og byrom. Koordinatoren skal fungere som bindeledd 
mellom de ulike avdelingene. Henvendelser som gjelder parker og byrom skal gå via koordinatoren, 
dersom det ikke er helt klart hvilken avdeling som har ansvaret. 

Samarbeidsgruppe – parker og byrom  
Det foreslås å etablere et forum med faste møtepunkter for alle som jobber med parker og byrom i 
Bodø kommune. Bakgrunnen er behov for samordning av ressurser og kompetanse, og en bedre 
samhandling internt. Møtene i samarbeidsgruppen skal benyttes til gjensidig oppdatering, 
prioritering av tiltak, og å diskutere/avklare henvendelser som kommer inn. Gruppen skal ha en 
sentral rolle i forbindelse med nye tiltak, og bør i en tidlig fase være med å avklare hvordan arbeidet 
skal organiseres.  

Koordinator har ansvar for å lede og organisere møtene i samarbeidsgruppen. Det foreslås en fast 
sammensetning med 5-6 personer fra følgende avdelinger: Byutvikling (koordinerer og kaller inn til 
møter), Byteknikk (park) og Kulturkontoret (idrett og friluftsliv). Bygg og miljø (vei- og 
byromsforvalter), Utbyggingsavdelingen og evt. andre inviteres ved behov.  

 

7 Drift av parker og byrom  
 

Alle parker og byrom i Bodø sentrum driftes av Byteknikk, ved seksjon for park, i Bodø kommune. 
Dette innebærer alt fra produksjon av blomster i kommunens gartneri, plenklipping og skjøtsel av 
trær, til drift og vedlikehold av kommunale lekeplasser. Det er også parkseksjonen som setter ut 
benker, tømmer avfallsbeholdere o.l. I tillegg gjennomføres det hvert år mindre oppgraderinger og 
tiltak i ulike parker og byrom.  

Parkseksjonen har i overkant av 20 fast ansatte, og 1-2 lærlinger. I sommersesongen engasjeres det i 
tillegg rundt 20-25 sesongarbeidere. De har også ansvar for 2-4 ungdommer på arbeidstrening fra 
NAV.  

I tillegg til å drifte alle kommunale parker og byrom har parkseksjonen oppdrag for andre 
kommunale enheter samt en del andre virksomheter, både statlige og private. Dette kan blant annet 
være skjøtsel av grøntareal rundt sykehjem, kommunale bygg, borettslag o.l.  

Grøntområder rundt skoler og barnehager driftes i hovedsak av utbyggings- og eiendomsavdelingen 
selv, men i noen tilfeller engasjeres parkseksjonen til oppdrag.    

Kvalitetsnivå på drift av parker 
Drift av parker og byrom er en stor oppgave. For å få en god drift av de mest sentrale parker og 
byrom er det behov for å prioritere ressursene når det gjelder drift av områdene. Generelt vil 
naturpregede områder kreve mindre ressurser enn rene parker. Som en del av handlingsplanen skal 
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det for hver enkelt park og byrom vurderes hvilket kvalitetsnivå drift av området skal ha. De ulike 
kvalitetsnivåene og beskrivelse av dem er oppsummert i tabellen nedenfor (tabell 6). 

Tabell 6: Beskrivelse av tre ulike kvalitetsnivå i drift av parker og byrom. 

Kvalitetsnivå Beskrivelse 
1 Ukentlig klipping, kanter klippes, grus- stein- og/eller asfalterte flater 

ugressbekjempes, bed plantes med sommerblomster og tulipanløk e.l. 
2 Ukentlig gressklipping, kanter klippes 1-2 ganger i sesongen, kun sommerblomster 

i bed, lite ugressbekjempelse på overflater. 
3 
 

Gressklipping annenhver uke – kanter klippes ikke. Kun buskbeplantning – ikke 
blomster.  

 

Skjøtselsplaner for vegetasjon i parker 
Parkseksjonen drifter i dag områdene etter skjønn og erfaring. For å få en god og forutsigbar drift av 
de sentrale parkene kan skjøtselsplaner være et nyttig verktøy. En skjøtselsplan kan si noe om drift 
og beplantning gjennom året, kvalitetsnivå for ulike parker og eventuelt ha kart med soneinndeling 
dersom det er ulike kvalitetsnivå innad i en park. Andre tema er rydding og bevaring av skog og 
enkelttrær, skjøtsel av ulike typer beplantning (sommerblomster og stauder) og planer for ny 
beplantning. Her kan man også få inn spesielle hensyn som tiltak mot fremmede arter og 
ivaretakelse av områder med spesiell verdi for naturmangfold. Større variasjon i parker og 
grøntområder er viktig for naturmangfoldet, og her vil det eksempelvis være viktig å sette av noen 
areal som ikke klippes før etter blomstring.  

Dersom det skal utarbeides skjøtselsplaner er det viktig at de tilpasses hvert enkelt område. For 
mange området kan det settes opp en svært enkel plan for skjøtsel, mens det for andre områder kan 
være behov for mer detaljerte planer. 

For alle nye parker og byrom som etableres i Bodø skal det utarbeides skjøtselsplaner som en del av 
prosjektering/etablering. Planene bør ha årshjul for drift og vedlikehold av beplantning, 
infrastruktur, møblement og eventuelt andre elementer. For eksisterende parker i Bodø er det 
spesielt behov for skjøtselsplaner for de nye parkene som Leif Jenssons plass og 
Solparken/Rådhusparken. 

Skjøtselsplan vil også kunne synliggjøre kostnader ved drift, og eventuelt hvilke konsekvenser ulike 
prioriteringer har.   

Drift ved etablering av nye parker og byrom 
Det er de siste årene etablert en rekke nye parker og byrom i Bodø. Flere områder er også under 
planlegging. Ved etablering av nye parker og byrom er det svært viktig at man tidlig i planleggingen 
planlegger drift av området. Dersom man har fokus på dette fra starten av prosjektet er det lettere å 
finne gode løsninger som sikrer at man får en god og rasjonell drift av områdene. Eksempelvis vil 
etablering av vannposter ha stor betydning for å effektivisere arbeid med vanning.  

Allerede i planleggingsfasen av nye parker, må driftskostnader estimeres, slik at dette kan tas med 
som en del av beslutningsgrunnlaget for ny park. En forutsetning for bevilgning av midler til 
nybygging er at det samtidig bevilges tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold. 

Ved etablering av nye parker og byrom må drift av områdene prosjekteres, og kostnader ved drift 
komme klart frem. Ved oppgradering av eksisterende parker og byrom må eventuelle merkostnader 
i forbindelse med drift synliggjøres.  
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For å sikre god kvalitet i utførelsen når det etableres nye parker og byrom bør det vurderes om 
entreprenøren som gjennomfører arbeidet også får ansvar for drift av området i tre år. Dette er 
vanlig praksis flere steder og bidrar til økt kvalitet på selve gjennomføringen. 

8  Handlingsplanperiode og revisjon 
 

Handlingsplan for parker og byrom har i utgangspunktet en varighet på ti år, gjeldende i perioden 
2020-2030. Handlingsplanen har relativt stor fleksibilitet når det gjelder funksjon og innhold i de 
ulike områdene. Gjennom planperioden må det jevnlig vurderes om det er behov for revidering av 
planen. Mindre endringer/justeringer kan endres administrativt. Ved større endringer bør det 
gjennomføres en større prosess. 

Tiltaksplanen skal revideres annethvert år. Dette gjennomføres hver høst i forkant av bystyrets 
budsjettbehandling, første gang høsten 2021. 

9 Vedlegg 
 

Planen har følgende vedlegg: 

- Oppsummering fra medvirkning 
- Referat fra workshop 2 om Gråholten.  
- Utformingsplaner for Annas plass, Zefyrhaugen, Bankgataparken, Restområde ved Bankgata 

idrettspark og Gråholten 
- Oversiktsplan for Rensåsparken 

  



Foto: SLA A/S
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