
Åpent møte - Handlingsplan for parker og byrom  

Bodø Rådhus 19.2.2020 
 

Møte ble avholdt i forbindelse med høring av handlingsplan for parker og byrom. Det var ca. 10 

fremmøtte. 

 

Bodø kommune innledet med en presentasjon av handlingsplan for parker og byrom. Det ble 

spesielt bedt om tilbakemelding/innspill på områdene det er utarbeidet utformingsplaner for 

(Bankgataparken, Annas plass, Zefyrhaugen, restområde ved Bankgata idrettspark og Gråholten). 

 

Innspill og spørsmål etter presentasjon: 
Noen av innspillene er kommentert. Dette er i hovedsak svar som ble gitt på møtet. 

 Nyholmen skanse er også et svært viktig grøntområde. Dette er ikke tatt med i planen, og 

det bør vurderes om området skal inngå.  

o Nyholmen skanse ligger utenfor planområdet. 

 Viktig å bevare snarveier, og legge snarveiene der folk går. Et enkelt tiltak vil være å skilte 

snarveier.  

 Ikke noe vits i å opprettholde parkeringsplasser rundt Domkirka og Nordlandsmuséet. 

Området skal bli et stort sammenhengende parkområder, og p-plasser passer ikke inn.  

o Dette er ikke tema for denne planen. Som følge av endringer ved at deler av Prinsens 

gate stenges for biltrafikk vil parkeringsplasser i Prinsens gate fjernes (jf. sak om 

endring av reguleringsplan for Rådhusparken/Solparken) 

 Østbyen skole, Aspåsen skole og St.Eysteins skole har viktige uteområder. 

 Orienteringsmiljøet bruker parker og byrom.  

o Dette er presisert i handlingsplanen etter høring (jf. innspill fra B&OI orientering). 

 Viktig sykkelveinett som Prinsens gate og Torvgata bør være grønne gater. Prinsens gate 

kobler mange parker og byrom sammen.  

 Viktig at folk får eierskap til planene for sine nærområder, slik som for Gråholten. Viktig å 

ivareta private initiativer. 

o Medvirkning og forankring må det jobbes med i videre arbeid med utvikling av 

områdene. Dette er presisert i planen etter høring. 

 Ønskelig med treningsapparater for eldre. Det må ikke bare legges til rette for unge folk i 

parkene. Aldersvennlig by.  

o Universell utforming og tilrettelegging for ulike aldersgrupper og funksjonsnivå er et 

viktig tema ved utvikling av nye området. Dette er presisert i planen etter høring. 

 Strakstiltak er viktig, ofte er det lite som skal til for å gjøre områdene mer attraktive. 

 Mange parker brukes lite, for eksempel Zefyrhaugen, Kongeparken og Torget.  

 Breivika: viktig område for friluftsliv og vindsport, som kiting, vindsurfing og lignende. Vind 

er en merkevare for Bodø, og det er viktig å tilrettelegge for dette. Kiting er en aktivitet som 

sjelden er i konflikt med annen bruk siden kitere er ute når det er mest vind. Vestkysten av 

Bodø er spennende. Nærheten til havet har en stor verdi. Området kan tilrettelegges bedre 

for at det skal være mulig å holde på med denne formen for friluftsliv.  

https://bodo.kommune.no/planprosesser/melding-om-vedtak-endring-av-reguleringsplan-for-radhusparken-solparken-stenging-av-prinsens-gate-for-biltrafikk


o Viktig innspill og noe som må jobbes aktivt med i videre utvikling av Breivika. Her vil 

det være viktig at sjøsportmiljøet involveres sammen med andre brukergrupper. 

 Havnepromenade: Overgang/tilkobling mot ny bydel er en spennende mulighet.  

 Bankgata idrettspark- restareal:  

o Viktig å tenke på vinterbruk. Hvordan skal denne se ut på vinteren? Hvilke aktiviteter 

kan man da holde på med?  

o Bruke regnvann inn i området også mot sør.  

o Mer bruk av trær inn i området.  

o Hvorfor skal det skjermes så mye mot veien? Hvis ungene leker i området er det 

motiverende for de forbi-passerende barna som går i Torvgata.  

 Annas plass:  

o Tenk på bruk gjennom hele året.  

o Plassering av trær bør være strategisk mtp. vind.  

o Bruk av stein+ skogsbunn planter gir mindre vedlikehold og ser finere ut.  

o Hvorfor er det så mye skjerming rundt hele plassen?  



Handlingsplan for parker og byrom  

Møte med Parkenfestivalen - 24.2.2020 
 

Tilstede: Gøran Aamodt i Parkenfestivalen, Susanne Dale Jomaas og Ingvild Gabrielsen (begge fra 

Bodø kommune) 

Susanne og Ingvild presenterte arbeidet med handlingsplanen for parker og byrom med spesielt 

fokus på Rensåsparken. I videre arbeid med utvikling og oppgradering av Rensåsparken vil 

Parkenfestivalen være en sentral aktør. 

Nedenfor er en kort oppsummering av momenter som ble diskutert på møtet. 

 Rensåsparken har blitt mye endret etter at Parkenfestivalen begynte. Parken er i dag mer 

attraktiv og bruken har økt.  

 Det er jevnlig biltrafikk gjennom parken fra Sivert Nielsens gt. til Parkveien. Her mangler 

skilting med motorferdsel forbudt. 

 Parkenfestivalen er mest sårbar ved innfallsport mot nordvest.  

 Innfallsport sør. Området er i le og har endel aktivitet med skoler og barnehager samt 

brukshundklubben.   

 Hadde vært fint å ruste opp soluret.  

 Parkenfestivalen har bidratt til strømelementer- mange nye strømuttak. Det mangler 

vannpost.  

 Ved utsiktspunkt på toppen kan det etableres mer tydelige sittegrupper.  

 Området rundt hovedscena og skateplass er sårbart for festivalen. Det kan være aktuelt å 

asfaltere flata som benyttes til hovedscene. Det kan åpne for annen bruk resten av året. 

 Andre typer arrangementer kan være aktuelt i Rensåsparken, eks. matfestival. 

Parkenfestivalen fikk nei på søknad om konsert i juni med bakgrunn i at vegetasjonen ved 

skade ikke ville klart å kommet se igjen etterpå. 

 Når svømmehallen åpner vil det være aktuelt å se på området ved Sivert Nielsens gt. Det er 

dårlig masse under sletta mot Sivert Nielsens gate. Må gjøres noe med dette området hvis 

man skal ha scene her. Parkenfestivalen ønsker å prioritere dette området.  

 Det er mye dårlig drenering i parken.  

 Deler av skogområde kan oppfattes utrygt og det bør vurderes tiltak for å åpne opp området 

slik at det kan brukes av alle. 

 



Handlingsplan for parker og byrom i Bodø sentrum  

Oppsummering fra møte med kommunale råd 12.3.2020 
 

Tilstede:  

Wanja Wennberg (representant for råd for personer med funksjonsnedsettelse), Svenn Larsen 

(representant for eldrerådet), Olga Katanova (representant for flerkulturelt råd), Susanne Dale 

Jomaas og Ingvild Gabrielsen (Byutvikling, Bodø kommune) 

 

Susanne og Ingvild gikk gjennom presentasjon av planprosess, medvirkning og innspill, planarbeid 

samt planforslag og skisser til utformingsplaner. Representanter fra rådene kom med sine innspill og 

spørsmål til planen.  

Nedenfor er en oppsummering av innspill som kom på møtet. Under noen av innspillene er det en 

kort kommentar fra kommunen om hvordan dette følges opp i planen (kommentar i kursiv). 

Innspill 
Viktig at parker og byrom planlegges for alle grupper. Eks. treningsapparater som er tilpassa eldre 

personer, og at det på lekeplasser også er lekeapparater tilrettelagt for barn som sitter i rullestol. 

Toalett og HC-toalett bør være tilgjengelig i parker og byrom. For mange vil tilgang på toaletter 

innenfor en rimelig avstand være en begrensende faktor for å kunne bruke områdene. 

Områder som også kan brukes av allergikere, eks. pollenallergi samt god merking av eventuelle 

hundeparker. 

Behov for bedre informasjon/skilting: eks. snarveier, parker, allergikere, hundeområde. 

- Universell utforming legges til grunn som en strategi for planlegging og utforming av alle 

offentlig anlegg i Bodø kommune. Bodø kommune har en ambisjon om å levere løsninger 

som går utover minimumskrav nedfelt i teknisk forskrift. Dette er tydeliggjort i kapittel 2 i 

handlingsplanen under følgende underkapittel: 

o Ulike aldersgrupper, målgrupper og funksjoner 

o Universell utforming  

Parkene er i dag for lite innbydende og en av grunnene til at mange områder har lite bruk. 

Viktig med god tilgang til søppelbøtter. 

Behov for områder der det kan luftes hund, det er ingen hundeparker i Bodø. 

- Dette er noe vi har fått flere innspill på. I videre arbeid vil det vurderes hvor dette passer best. 

Det kan være aktuelt at en mindre del av en park gjerdes inn og benyttes som hundepark.   

Mer historisk preg og kulturformidling i de offentlige områdene, eks. historien med sild.  

- Dette er et tema vi har fått mange innspill på, og som vi vil ha fokus på i det videre arbeidet 

med parker og byrom. Temaet er omtalt i kapittel 2 under kulturminner og kulturhistorie. 



Mer naturmangfold i parkene er viktig, eks. plante busker og trær som tiltrekker seg fugler. Store 

insektshus opparbeidet i samarbeid med universitet/fagmiljøer. Slik som i Kristiansand. Mer trær og 

mer variasjon. 

- Naturmangfold i parker og byrom er et viktig tema. Vi har både fokus på å ivareta naturen i 

områdene som i dag er lite opparbeidet, og se på hvordan man kan legge til rette for økt 

naturmangfold når parker og byrom oppgraderes. Temaet er omtalt i kapittel 2 under 

naturmangfold og blågrønne strukturer. 

Samarbeid mellom næringsliv og kommunen om midlertidig bruk.  

- Bodø kommune er positiv til midlertidig bruk av parker og byrom. Spesielt er dette aktuelt for 

å skape aktivitet i påvente av større oppgraderinger/tiltak. 

 Kan man få husdyr inn i parkene? Eks. Pop-up tiltak i Rensåsen, samarbeid 4h-gården. 

Bodø bør få en egen sansehage.  

For noen av områdene kom det konkrete innspill. Disse er sortert og oppsummert under. Innspillene 

tas med i videre planlegging av områdene. 

Breivika 
- I dag er det mest barnefamilier som bruker området. Behov for bedre tilrettelegging for 

eldre, eks. benker langs promenaden.  

- Grillmuligheter. 

- Havnepromenaden har et stort potensial. 

Bankgataparken:  
- Potensial for historieformidling.   

- Tilgjengelighet er viktig, universell utforming.  

- Søppeldunker.  

- Noe som tiltrekker småfugler? Planter, trær, eks. rogn. 

Hundholmen:  
- Sildemonument? 

Bankgata idrettspark - restareal:  
- Treningsapparater for alle aldersgrupper. 

- Aktivitet for eldre i dette området er viktig. (Det er kun for barn og ungdom på Bankgata).  

Gråholten 
- Bredde på sti bør være slik at det er mulig å gå med barnevogn og én person ved siden av.  

- Toalett 
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