
Oversiktsplan - 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 

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. 

 

Viktige prinsipp og hensyn som bør ivaretas ved utforming 
- Ivareta og fremheve de historiske elementene. 

- Bevare og forsterke det grønne preget. Øke fokus på variasjon og mangfold ved å  

- Gjøre innfallsportene til parken mer attraktive og ha synlige attraksjoner som trekker folk 

inn i området. 

- Økt mulighet for aktivitet hele året for ulike aldersgrupper. 

- Etablere flere og mer varierte oppholdssoner med møblering, muligheter for grilling o.l. 

- Fremheve gangveiene, snarveier og rundturmuligheter i parken. Fokus på tilgjengelighet og 

trygghet ved å sette opp håndløpere, bedre belysning og rydding av skog langs stier/veier. 

Oversiktsplan 
Bodø kommune har utarbeidet en enkel oversiktsplan for Rensåsen. Planen er utarbeidet av 

prosjektgruppa for handlingsplan for parker og byrom (byutvikling, kulturkontoret v/idrett og 

friluftsliv samt parkavdeling på byteknikk). Planen har tatt utgangspunkt i mål for utvikling av 

områdets, viktige kvaliteter samt innspill som er kommet gjennom ulike medvirkningsprosesser. Ut 

fra dette er Rensåsparken delt inn i åtte soner med ulike rammer og premisser for utvikling og bruk 

(se kart under). Tanken er at de ulike sonene kan utvikles hver for seg samtidig som sammenhengen 

mellom dem ivaretas. For hver sone er det listet opp aktuelle tiltak i 2 ulike kategorier: 

1. Strakstiltak. Nødvendige tiltak som kan gjennomføres uten omfattende prosess eller 

planlegging. Dette er hovedsak billige og enkle tiltak, men det kan også være behov for noen 

avklaringer og/eller økonomiske ressurser.  

2. Større tiltak. Mer omfattende tiltak som krever planlegging og der det kan være behov for 

gjennomføring av mulighetsstudier, medvirkning og tilførsel av ekstern kompetanse. 



Til venstre er et kart som 

viser inndeling av 

Rensåsparken i 8 soner. 

Nedenfor er en mer 

detaljert beskrivelse av 

hver enkelt sone, dagens 

situasjon, utfordringer og 

aktuelle tiltak. Alle tiltakene 

er delt inn i tre kategorier, 

jf. beskrivelse over. 

 

 

 

 

 

 

Område 1 – Innfallsport nordøst (ca. 9 daa) 

  
Funksjon og status i dag: 

- Innfallsport fra vest 
- Mye brukt snarvei/turvei  
- Frisbeegolf 
- Tulipanbed og noe busker 

Ønsket funksjon: 
- Snarvei og forbindelse for gående og 

syklende 
- Viktig innfallsport til Rensåsparken.  
- Nye elementer på sørsiden av snarvei? 

Strakstiltak: 
- Åpne opp ved å rydde noe skog, 

«velkommen inn». 
- Håndløpere langs deler av gangveien. 

Større tiltak: 
Etablere synlige elementer/attraksjoner fra 
gangveien (beplantning, lek, aktivitet) som gjør 
området attraktivt. 

 

 

  



Område 2 – Innfallsport sør (ca. 9 daa) 

  
Funksjon og status i dag: 

- Innfallsport fra sør 
- Mye brukt snarvei/turvei over haugen. 
- Stier og mindre turveier på sletta 
- Endel vann på den vestlige delen av flata. 
- Soling 

Ønsket funksjon: 
- Viktig tur- og snarvei  
- Viktig innfallsport til Rensåsparken.  
- Nye elementer på sletta for å øke 

attraktiviteten til området.  

Strakstiltak: 
- Plante bærbusker. 
- Dialog med drivere av gammel 

svømmehall vedrørende felles toaletter.  
- Åpne opp ved å rydde noe skog og skape 

glenner, «velkommen inn». Bruke kuber 
fra 200-årsjubileum ved innfallsport. 

- Håndløpere langs deler av gangveien. 

Større tiltak: 
- Synlige elementer fra turvei som gjør 

området mer attraktivt. 
- Variert møblering på sletta 
- Elementer for å skape mer aktivitet?  
- Endre gangmønster, legge gangveien 

gjennom parken. 
- Dyrkingskasser  

 

Område 3 – Innfallsport vest/Parkenområde (ca 7 daa) 

  
Funksjon og status i dag: 

- Innfallsport fra vest. Fin port ved inngang, 
her kommer du inn i «parken» 

- Turveier med noen benker og håndløpere 
- Parkscena – stort grusa område. Lite 

brukt utenom parkenfestivalen. Solfylt og 
fin utsikt, lun plass. 

Ønsket funksjon: 
- Innbydende innfallsport fra vest 
- Skape et attraktivt rom for opphold og 

aktivitet for alle aldre og hele året  
- Bruk av området også utenom Parken-

festivalen. 
- Kobling mellom det som utgjør 

parkscena og lekeplass på toppen. 



- Sliten lekeplass og sittegruppe med 
levegg på toppen. Her er statue av Sigurd 
Koch, beplantning og nye trær (epletrær) 

Strakstiltak: 
- Sette opp kuber fra 200-årsjubileum ved 

innfallsport. 
- Skilt, lys og bedre markering av inngang 

fra Parkveien. 
- Nye benker og håndløpere langs 

gangveien. 
 

Større tiltak: 
- Fylle åpen flate med sittegrupper og 

grill/bålpanner (mobilt) 
- Område for aktivitet eks. hinderløype, 

«tarzanløype», slakk line, e.l. 
- Bevare åpen gressflate i overgang 

mellom grus og lekeplass. 
- Rydde noe skog for å bedre utsikt. 

 

Område 4 – Historiske Rensåsparken (ca. 7 daa) 

  
Funksjon og status i dag: 

- Midt i parken, flere turveier.  
- Sittegrupper i nedkant av bakken med 

staudebed rundt 
- Vanndam med «bru» 
- Sittegruppe med noe stauder midt i 

parken, soluret. 
- Relativt tett skog, flere områder med 

gamle bartrær med varierende tilstand. 

Ønsket funksjon: 
- Estetisk vakre områder langs en mye brukt 

turvei i Rensåsparken. 
- Bevare historie, informasjon og gamle 

bilder. 
- Rolige områder med benker 

 

Strakstiltak: 
- Mer beplantning, spesielt i Soluret. 
- Fjerne benker i forkant av sittebenk på 

flata og restaurere de gamle benkene. 
 

Større tiltak: 
- Restaurere historiske elementene med 

opprinnelig dekke og murer. 
- Historisk informasjon om Rensåsparken  
- Vannelement viktig – hvordan få etablert 

dette permanent. 

 



Område 5 – Utsiktspunkt (ca. 2,5 daa) 

  
Funksjon og status i dag: 

- Utsiktspunkt med sittegrupper. 
- Gangveier og stier 
- Servering under Parkenfestivalen. 
- Julegran og fyrverkeri 

Ønsket funksjon: 
Attraktivt utsiktspunkt  

Strakstiltak: 
- Håndløpere langs gangveien. 

 

Større tiltak: 
- Stort område – dele inn ved hjelp av 

noen møbler eller beplantning, stier 

 

Område 6 – Innfallsport nordvest/Parkenområde (ca. 13 daa) 

  
Funksjon og status i dag: 

- Innfallsport fra nordvest 
- Tursti/snarveier 
- Akebakke 
- Parkeringsplass 
- Parken – storscena med div. fasiliteter. 
- Skate-elementer 

Ønsket funksjon: 
- Sentral del for aktivitet hele året. 
- Attraktiv innfallsport: «Velkommen inn». 
- Tilrettelegge for arrangementer hele året, 

vinterfestival e.l. 

Strakstiltak: 
- Mulighet for parkering av foodtruck e.l. 
- Bedre trafikksikkerhet rundt 

parkeringsplass, taxi-holdeplass 
- Bedre kobling mot gangfelt og fortau  
- Adskilt gangvei og trafikkløsning inn i 

parken. 

Større tiltak: 
- Flerbruk av områdene som parken 

benytter: mobile elementer, ballspill e.l. 
- Beplantning mot veien  
- Mindre akebakke i sørvest.  
- Gapahuk med grillmuligheter  
- Sandvolleyball  



 
  

- Etablere permanente toaletter. 
- Dyrkingskasser  
- Utsalgsbod for lag og foreninger 

 

Område 7 – Naturområde (ca. 5 daa) 

 

Funksjon og status i dag: 
- Skogsområde med noen stier 
- Eneste området som ikke slås? 
- Skogområde, endel bartrær med 

varierende tilstand 
 

Ønsket funksjon: 
- Uskjøtta del av parken. 
- Natur og frilek/aktivitet. 

 

Strakstiltak 
Rydde søppel bak den gamle svømmehallen. 

Større tiltak: 
  

 

Område 8 – Skogsområde (ca. 5 daa) 

  
Funksjon og status i dag: 

- Turstier med noen benker 
- Skogsscena under Parkenfestivalen. 

Ønsket funksjon: 
- Bruk hele året, ikke bare under 

Parkenfestivalen. Eks. arrangementer 
andre deler av året, vinterfestival e.l. 

Strakstiltak: 
- Sette benker på skogsscena. 
- Rydde skog langs turveien for å gi parken 

et mer åpent preg. 

Større tiltak: 
Etablere noe i dette området som skaper en 
kontakt mellom mye brukt snarvei og resten 
av parken – en grunn til å besøke parken 

 


