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”En mann planter ikke et tre for seg selv.  Han planter det for ettertiden.”
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SLAs mål for dette prosjektet er: 

• å skape ny natur og høyere naturmangfold i prosjektområdene, for å øke livskvaliteten for beboere og besøkende i Bodø.

• å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge for økt aktivitet, sammenheng og attraksjonsverdi i grøntområdene i byen.

• å gi barn og voksne muligheten til å oppholde seg i naturen, som kan bidra til å  øke deres konsentrasjons- og læringsevne, kreativitet og selvbevissthet.

• å skape integrert klimatilpasning, som bidrar til å rense forurenset byluft og forbedre det lokale mikroklimaet.

• å håndtere de økende mengdene regnvann lokalt, gjennom åpne løsninger og med stort fokus på å skape merverdi for brukerne.
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Visjon



Naturen som en sosial arena Biologisk mangfold

Naturen som lekeplass Åpen overvannshåndtering

Spiselig landskap
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I september 2019 ble SLA tildelt oppdraget med  
utarbeidelse av utformingsplaner for fem parker og 
byrom i Bodø.

Oppdragsgiver er Bodø kommune, og dette arbeidet 
er en del av handlingsplan for parker og byrom i Bodø 
sentrum.

Oppgaven
Oppdraget omfatter utarbeidelse av analyse og skisseplan 
for programmering og oppgradering for hvert av de fem 
områdene.

Analysene beskriver stedlige forhold som naturomfang 
med eksisterende vegetasjon og vann, funksjoner, bruk, 
bevegelseslinjer og romopplevelse, og viser stedlige 
kvaliteter, behov og potensiale.
Skisseplanene gir tilsvar til analysene og forslag til 
utforming og trinnvis utvikling av stedene.

For hvert av delområdene er det i tillegg utarbeidet et 
grovt anslag på driftskostnader.

Områdene
Prosjektområdene har ulike størrelser og funksjoner, 
og ligger spredt i sentrum av Bodø:

• Bankgataparken (1,5 daa), sentrum
• Annas plass (1 daa), Østbyen
• Bankgata idrettsområde (2,6 daa), Vestbyen
• Zefyrhaugen (7 daa), Østbyen
• Gråholten (25 daa), Vestbyen

Introduksjon
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Grøntområdene i Bodø by

Registreringskart over parker og byrom i Bodø sentrum
Ser man på eierskapet til de grønne områdene, er derimot lite av det grønne åpent for offentlig bruk, 
hvor innbyggerne kan møtes til ulike aktiviteter.
(Kart: Bodø kommmune)

Ortofoto av Bodø
Bodø er en meget grønn by, med mye vegetasjon jevnt fordelt i de sentrumsnære områdene.
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De fem prosjektområdene ligger med 0,5-1 km avstand 
mellom hverandre. I normalt gangtempo tar det omtrent 
24 minutter å gå fra det nordligste (Bankgataparken) til 
det sydligste området (Gråholten).

Disse parkene vil sammen med andre grønne byrom i 
Bodø by danne et rikt og variert nettverk av attraktive 
rekreasjonstilbud i sentrum.

SLA mener at det beste for Bodø er å se alle områdene 
i sammenheng og som del av en helhet. Med dette 
mener vi at de ulike områdene kan programmeres ulikt, 
med tydelige profiler, slik at de supplerer hverandre og 
tilsammen sikrer stor variasjon av tilbud i byen.

Felles er et grønt naturpreg, lokal klimatilpassing og et 
ønske om å tilrettelegge for alle aldersgrupper på en åpen 
og inkluderende måte.

Et nettverk av parker og byrom i Bodø
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Overordnet strategi

Med utgangspunkt i bildet av Saltstraumen, 
hvor vannet i sjøen trekkes inn mot sentrum av 
malstrømmer av ulik størrelse, ser vi for oss at de offentlig 
tilgjengelige grøntområdene i byen innehar attraksjoner 
som tiltrekker seg mennesker.  

Der attraksjonene ikke finnes allerede, må de tilføres.

Byrommene og parkene ligger på ulike steder i byen, 
men har gode forbindelser mellom hverandre 
og er en del av den store strømmen.

I arbeidet med utforming av skisseplanene 
har vi hatt med oss noen grunnleggende prinsipper:

• Iboende naturkvaliteter
Å lokalisere, fremme og, for noen av stedene, forfine
iboende naturkvaliteter gjennom små, enkle grep.

• Hvor mye med hvor lite
Å finne ut hva som skal til for å lage et sted;
er det en benk akkurat hvor vårsola treffer først?
En bakke å løpe opp og ake ned fra?
En lysning gjennom skog og kratt?

• Bruke kontrastene
Møtet mellom kontraster, som gammel og nytt, ute og
inne, kultur og natur, pleiet og vilt, sommer og vinter, lys
og mørke, skaper muligheter for interessante opplevelser.
Kontraster er ressurser som gir stedene dynamikk.

Bodø har mange eksisterende naturverdier, både i 
selve byen og i omkringliggende områder. Dette er et 
verdifullt særtrekk som det er viktig å ta vare på og 
videreforedle. Den nye bynaturen i Bodø kan bli det 
gjennomgående inviterende elementet  
som innbyr beboerne til aktivitet, opphold og samvær 
med andre utenfor sin egen hage.
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Bankgataparken - Analyse
Bankgataparken er 1,5 daa stor og ligger i sentrum.

Parken ligger i krysningene mellom flere sentrale bygater,
i et blandet byområde med ulike utadrettede funksjoner og boliger.
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1:1000Ortofoto av Bankgataparken med nærområde
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Registrering

Terrengforskjell
Området har en spennende terrengforskjell som skaper et variert romforløp. 

Fast belegning
Både Anna Benoni-parken i nord og forlengelsen av Bankgataparken i sør har fast 
belegning av tegl- eller betongstein.

Klassisk, geometrisk formspråk
Anna Benoni-parken i nord har et geometrisk formspråk med tradisjonell utforming.

Bankgata
Bankgata ligger parallelt med parken i vest og følger terrengfallet mot nord, 
mens parken er en horisontal flate i et fast nivå.

Stiforløpet
Parken har en en gruset hovedsti, og et mindre tråkk over gressplenen. 
I nord avgrenses området av store trær.  

Variert beplantning
I dag består parkens beplantning av gressplen, sommerblomster, busker og bjørketrær.

Kort beskrivelse av dagens situasjon:
Parken består av store plenområder, noe beplantning 
og oppgrusede gangveier. En mindre del mot øst er 
privatisert. Parken ligger mellom og henger delvis 
sammen med Anna Benoni-parken i nord og forlengelsen 
av Bankgataparken i sør. Begge disse parkene er 
oppgradert i løpet av de senere årene.

Det aktuelle parkområdet er lite brukt i dag, og inviterer 
i liten grad til opphold. Parkene nord og sør for denne 
er mer brukt, men hele området har potensial for økt 
aktivitet. 

Viktige prinsipp og hensyn som bør ivaretas ved 
utforming:

• Ivareta forbindelser og sammenheng mot de andre
parkene.

• Tradisjonell park – muligheter for nyttevekster eller
staudehage.

• Variert møblement som gjør det innbydende å sette
seg ned i parken.

• Behov for romdannelse.
• Hvordan gjøre området attraktivt fra vegen samtidig

som man i parken føler seg skjermet fra trafikken.
• Belysning.
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Eksisterende naturverdier
- Frodige, avgrensende busker langs kantene av parken.
- Store trær på tilliggende områder.

Behov/ potensialer
- Større variasjon.
- Romdannende beplantning.

Bruken av området idag
- Lite brukt til opphold; mest som snarveg.
- Dårlig kobling med parken i syd.

Behov / potentialer:
- Forbedre forbindelsene til eksisterende parker
- Skape innbydende overgang og atkomst fra Bankgata.
- Skape attraksjoner som innbyr til opphold og økt bruk.

Rom idag
- Det er kun mot øst og sør at parken har 
tydelige avgrensinger. 
- Mot vest og nord oppleves parken 
utflytende.
- Gressflaten som parken utgjør har ingen 
underdeling,

Behov / potentialer:
- Tydeligere avgrensing mot vest og nord.
- Elementer/ vegetasjon som lager 
mindre, intime rom for opphold og 
rekreasjon.

1:1000 1:1000 1:1000 

Naturverdier Funksjoner og bevegelseslinjer Kanter og rom
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Utformingsplan av Bankgataparken, 1:500
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Bankgataparken - Utformingsplan

“Den grønne byparken”

Utformingsplanen for Bankgataparken ivaretar 
forbindelsen med Anna Benoni-parken ved å fortsette 
den lineære aksen i form av en ny teglsteinssti som 
trekkes gjennom hele området. Den markeres også 
over Dronningens gate, som fartsreduserende tiltak og 
med annen belegning enn veien. I parken underbygges 
stiforløpet med belysning. Som et spor gjennom området 
legges også et slynget stiforløp, som understøtter de 
eksisterende bevegelseslinjer i parken og skaper nye 
forbindelser mot gatene rundt.
Den nye, rette stien og den nye, slyngende stien avspeiler 
formspråket som finnes i parken i sør, og gjør at også 
disse to knyttes bedre sammen.

De eksisterende trærne i området suppleres med nye 
trær av ulike arter og størrelser, som plasseres slik at de 
forsterker den lineære rytmen i eksisterende beplantning. 
Trærne plantes i et bunndekke av variert vegetasjon, 
som vil bidra til å øke naturmangfoldet i området. 
Bunnvegetasjonen har varierende høyde; fra klippet 
gressplen, via uklippet gresseng til stauder og busker 
opptil 100 cm.

Beplantningsfeltene skaper ulike rom i parken, som i 
samspil med møbleringen og stiforløpet inviterer til 
opphold i parken gjennom hele året.

Bankgataparken blir Bodøs nye, grønne sentrumspark 
- en hverdagsattraksjon hvor man kan oppleve naturens
mange årstider og mangfoldighet - midt i byen.



Møblering
Benker plasseres både langs hovedaksen og tilbaketrukket i mindre rom i parken. 
Møbleringen er også synlig fra gatene rundt og inviterer inn i parken.

Områdets tresystem (Sønder Boulevard, SLA)
De nye trærne plantes i et grid som underbygger retningene i parkene rundt.
Noen steder er et tre eller to utelatt for å skape gode solforhold på gressplenen.

Romdannende beplantning (Sønder Boulevard, SLA)
Variert bunndekke med blomstrende stauder og busker skaper ulike, mindre  rom i parkrommet 
og skjermer mot omkringliggende gater.
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Terrengsnitt av eksisterende situasjon i Bankgataparken, 1:500

Terrengsnitt av foreslått situasjon i Bankgataparken, 1:500 Zoom av Bankgataparken, 1:250

Referanser
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Annas plass - Analyse
Annas plass er 1 daa stor og ligger i Østbyen.

Annas plass ligger rett ved en bussholdeplass og Bodø 
fengsel, i et boligområde med romslige hager og private 
grøntareal.

De offentlige arealene her består hovedsakelig av veger 
og fortau, og parken er ett av få offentlige grøntområder i 
dette nabolaget.
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Ortofoto av Annas plass med nærområde 1:1000
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Eksisterende trær
I parken står det 6 store svenskasaler som er i god stand.

Sitteplass
Den eksisterende benken står ved en hekk i nordøst. Derfra har man god utsikt til 
Hålogalandsgata.

Kikk mot nordøst
Gangstiene som krysser parken fra nord og mot sydvest og sydøst er opptråkkede 
snarveger som er i hyppig bruk. De har ikke fast dekke og er svært nedslitte. I vått 
vær legger det seg vann i fordypningene og stiene blir gjørmete. Eksisterende 
avfallsbeholder står midt på plenen.

Kikk mot nordvest
Tråkket over plenen kobler seg til eksisterende fortau i sør og nord.  
I bakgrunnen ser vi Bodø fengsel med parkeringsplass.  
Til høyre er parkens eneste eksisterende benk.

Eksisterende busskur langs Hålogalandsgata sør i parken 
Den særegne arkitekturen til busskuret forteller en historie om fortidens stilforbilder.

Overvann
I regnvær blir mye vann liggende på fortauet i sør.

Registrering
Kort beskrivelse av dagens situasjon:
Plassen er et mindre grøntområde sentralt i 
Hålogalandsgata, ved krysset mot Jordbruksveien. 
Området er opparbeidet med plen, noen trær og en benk. 

Parken brukes mest som snarveg, noe som er tydelig 
synlig gjennom to rette tråkk over gressplenen.

Viktige prinsipp og hensyn som bør ivaretas ved 
utforming:

• Bevare grønt preg.
• Beholde og forbedre gangstiene.
• Skjerme mot trafikk.
• Øke attraktiviteten til stedet og innby til opphold.
• Tilføre benker eller fleksible sittemuligheter langs

vegen og inne på plassen.
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Eksisterende naturverdier
- Friske, veletablerte trær.
- Hekk som avgrensing mot øst.
- Trerekke i Hålogalandsgata.

Behov/ potensialer
- Bruke naturen til å innramme stedet 
(ny vegetasjon).
- Øke omfanget av det grønne.
- Håndtere overvannet.

Bruken av området i dag 
- Det går bilveger og fortau langs tre av 
sidene til området.
- Bussholdeplassen er det viktigste 
målpunktet.

Behov/ potensialer
- Tilrettelegge bedre for snarvegene 
gjennom parken.
- Skape attraktive offentlig oppholdsrom.

Naturverdier Funksjoner og bevegelseslinjer Kanter og rom

1:1000 1:1000 1:1000

Rom i dag
- Annas plass er tilnærmet flat. 
Området rammes inn av boliger i 
nord og sør, og av en hekk og bolig i 
øst, mens selve parkflaten mangler 
tydelig innramming og oppleves 
utflytende mot fortauene og vegene 
som ligger rundt. 

- Et flettverksgjerde langs 
parkeringsplassen ved fengselet 
danner en transparent vegg utenfor 
området i vest.

Behov/ potensialer
- Tydeligere avgrensing mot alle de 
omkringliggende vegene.
- Bearbeiding av terrenget for å 
skape variasjon og innramming.
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Utformingsplan for Annas Plass, 1:250

Annas plass - Utformingsplan

“Det grønne gjemmestedet”

Annas plass blir oppgradert med selvregulerende trær 
og et vilt naturuttryk. Bodøs ville landskap blir trukket 
inn i byen, som tilfører nabolaget en sterk estetisk 
naturfølelse like utenfor deres inngangsdør.  
Annas plass kommer til å inneholde kontraster 
mellom ordnet og vilt, lys og skygge, som inviterer 
en bred insektfauna og bidrar til å skape et høyt 
naturmangfold.

Bussholdeplassen blir tilknyttet vegen og gjøres mer 
attraktiv ved å formgis som en mindre oppholdsplass. 
Stiene bevares, og forbedres med en fast 
grusbelegning samt belysning i form av pullerter. 

Overvann blir håndtert lokalt på tomten, og ny 
terrengarrondering sørger for kontroll på regnvannet 
og tilfører variasjon. Det etableres grønne forhøyninger 
og fordypninger som fungerer som regnbed.

I samspill med de eksisterende og nye trærne, lager de 
grønne øyene ulike oppholdsrom og en frodig skjerm 
mot trafikken i de omkringliggende vegene.  
Mellom trærne åpner byrommet seg i et solrikt,  
grønt gjemmested for byens brukere.

Annas plass er ikke lenger kun et busstopp. 
Den blir et vennlig og vakkert sted, hvor du med vilje 
mister bussen så du kan bli der litt til.
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Grønne oppholdsrom (Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads, SLA)
Ved å etablere forhøyninger og fordypninger i området, skapes det mindre rom og avgrensinger 
som gjør rommet mer intimt og definert. En fordypning i form av et regnbed langs Jordbruksveien 
bidrar både til en tydelig innramming av området samtidig som den håndterer regnvannet.

Urban kant (Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads, SLA)
Ved å utvide området med fast belegning ved bussholdeplassen, dannes et tydeligere rom for 
opphold på dette stedet. Busskuret beholdes, og det tilføyes benker på hver side av skuret.

Vannhåndtering og lek
I sørøstre del av parken etableres en større fordypning for håndtering av overvann.  
Det legges tråkkstein over fordypningen, både til bruk som snarveg og som en egen attraksjon i 
form av et lekeelement.
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Terrengsnitt av eksisterende situasjon på Annas plass, 1:500

Terrengsnitt av foreslått situasjon på Annas plass, 1:500 Zoom av Annas plass, 1:250

Referanser
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Bankgata idrettsområde - Analyse
Bankgata idrettsområde er 2,6 daa stort og ligger i Vestbyen.

Det aktuelle arealet ligger i tett forbindelse med et eksisterende 
aktivitetsområde med ballbaner og skatepark,  
og har gode koblinger mot skolene langs Torvgata.
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1:1000Ortofoto av eksisterende situasjon, Bankgata idrettsområde 
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Overvann
Mellom fortauet og bilvegen i nordøst samler det seg mye vann på terreng i regnvær.

Vindutsatt monotoni mot øst
Området er flatt, med lite eksisterende vegetasjon som kan dempe den konstante 
Bodøvinden.

Opphold for biler
Stedet brukes i dag som midlertidig parkeringsplass, og innbyr dermed ikke til opphold.

Asfalt
Langs området i vest ligger Torvgata med fortau som en bred asfaltflate.

Registrering
Kort beskrivelse av dagens situasjon:
Prosjektområdet er et restareal ved Bankgata 
idrettsområde, hvor den nordvestlige delen i 
dag er brukt som midlertidig parkeringsplass.
Plassen er asfaltert, og det er noe beplantning 
mot øst. Den sørlige delen har dekke av grus.

Det er et stort fotballanlegg med 
kunstgressbaner rett øst for området.
Sør for området er det en ny skatepark under 
etablering, mens i nord er skolegården nylig 
oppgradert med diverse tilbud. 
Det finnes ingen benker eller sitteplasser 
innenfor planområdet.

Viktige prinsipp og hensyn som bør ivaretas 
ved utforming:

• Kobling mellom skateparken og nytt anlegg
for å få en helhetlig utnyttelse av området.

• Se på muligheten for å fjerne noe eller
all parkering og i stedet etablere en
langsgående droppsone.

• Noe skjerming og romdannelse, men
samtidig bevare et åpent preg.



Eksisterende naturverdier
- Eksisterende grønn voll i sør.
- Grønt preg nordover Torvgata.

Behov/ potensialer
- Avskjermende vegetasjon.
- Sammenhengende grønt.

Rom i dag
- Ingen avgrensing langs kantene;
utflytende areal.

Behov/ potensialer
- Innramming og avgrensing, spesielt
mot bilvegen i vest.
- Romdannende element inne på
plassen.

Bruken av området i dag
- Restareal (SLOAP).
- Midlertidig parkeringsplass.
- Gjennomgangsområde.

Behov/ potensialer
- Oppholdssteder.
- Overbygget sitteplass.
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Utformingsplan av Bankgata idrettsområde, 1:500

Bankgata idrettsområde - Utformingsplan alternativ 1

“Det grønne hvilestedet”

Restarealet ved Bankgata idrettsområde skaper en 
forbedret grønn sammenheng i området, med vill 
natur og varierte terrengformer. Terrengformene ses i 
forlengelse av vollen i sør og underbygger byens ønske 
om grønn akse gjennom Torvgata.

Det grønne hvilestedet vil være et velkomment 
supplement til de eksisterende harde aktivitetsflatene 
det grenser opp til. 

Droppsone for av- og påstigning etableres langs 
Torvgata, med gode forbindelser inn i området.

En servicebygning tilbyr overdekket uteopphold, 
kiosk, lager og andre vesentlige funksjoner, som for 
eksempel offentlig toalett.

Bankgata idrettsområde blir en grønn oase 
med gode muligheter for opphold og hvile  
mellom de omkringliggende aktivitetsområdene.
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Sykkelparkering
Sykkelparkering og andre praktiske funksjoner etableres så de inngår i parkens overordnede 
utforming, som her hvor parkeringsplassene er plassert mellom trærne.

Innbydende oppholdsrom
Variert beplantning skaper gode oppholdsrom i det grønne, som et velkomment supplement til de 
harde aktivitetsflatene i området.

Forhøyninger og fordypninger
Terrenget bidrar til regulering av regnvannet som faller på stedet, men er også romdannende og 
morsomt å leke og oppholde seg på.
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Utformingsplan af Bankgata idrettsområde, 1: 500

Bankgata idrettsområde - Utformingsplan alternativ 2

“Aktivitet ved vollen”

Restarealet ved Bankgata idrettsområde utformes 
med en rekke ulike aktivitetstilbud. Her kan du finne 
bane for sandvolleyball, lekearealer og mulighet for 
spill som petanque og sjakk under trekronene. 

Det er tilrettelagt for lek og opphold for hele 
storfamilien, i trygg avstand fra trafikken i gatene på 
andre siden av den grønne, frodige vollen.

Droppsone for av- og påstigning etableres langs 
Torvgata, med gode forbindelser inn i området.

En servicebygning tilbyr overdekket uteopphold, 
kiosk, lager og andre vesentlige funksjoner, som for 
eksempel offentlig toalett.

Bankgata idrettsområde blir et åpent, møblert 
byrom med varierte aktivitetsmuligheter for alle 
aldersgrupper.
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Aktiviteter for hele familien
Forskjellig lek og spill for alle aldre bidrar til at aktivitetsområdet er et godt sted å oppholde seg 
for hele familien. Har er et eksempel med Petanque.

Promenaden (Frederiksberg, Marianne Levinsen)
Frodig beplantning vokser opp gjennom belegningen og skaper varierte bevegelser og 
oppholdssoner på dekket.

Asfaltert pumptrack
Nye aktiviteter tilføres området og bidrar til at flere deler av befolkningen finner byrommet 
attraktivt.
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Zefyrhaugen - Analyse
Zefyrhaugen er 7 daa stor og ligger i Østbyen.

Parken ligger i et boligområde, med nærhet til 
Nordlandssykehuset, skoleveg for Bankgata 
ungdomsskole og Bodø videregående skole.



31SLA 19.12.2019 | Utformingsplaner for fem parker og byrom i Bodø

1:1000Ortofoto av eksisterende situasjon, Zefyrhaugen



3219.12.2019 | Utformingsplaner for fem parker og byrom i Bodø SLA

Snarvegen
Fra Parkveien i nord kommer man itil Zefyrhaugen via den eksisterende, grusede stien. 
Dette er en kjærkommen, men ikke veldig godt tilgjengelig, snarveg i området.

Eksisterende naturinstallasjon 
Nord i området fins flere, mindre byggeri av eksisterende vegetasjon, som dette 
rammeverket for en gapahuk.

Eksisterende sti fra vest mot øst
Ankomststien til toppen fra vest er et tråkk gjennom gress og strå.

Eksisterende utsiktspunkt 
Dagens utsiktspunkt er en benk, hvor utsikten er en bygning.

Potensielt utsiktpunkt
Litt lengre øst har man utsikt til de velkjente Børvasstindan.

Eksisterende lekeplass i øst 
Lekeplassen har tradisjonell utforming, med plen og lekeapparat.  
Det eksisterende gjerdet langs fortauet mot Sivert Nielsens gate oppleves som en 
trygg avgrensing mot vegen innenfra, men virker avvisende fra utsiden.

Registrering
Kort beskrivelse av dagens situasjon:
Zefyrhaugen er et lite opparbeidet grøntområde i terreng 
mellom Parkveien og Sivert Nielsens gate.  
Øst i området er det en kommunal lekeplass med noen 
benker og lekeapparater. Gjennom området er det flere 
grusede snarveger og tråkk (én hovedsti og flere mindre 
stier). Ved områdets høyeste punkt står det en benk.  

Viktige prinsipp og hensyn som bør ivaretas ved 
utforming:

• Naturpreget i området skal bevares.
• Planen skal fokusere på lekeplass og akebakke i øst,

utforming av stier og snarveier samt utsiktspunkt på
toppen.

• Området gjøres mer attraktivt fra Sivert Nielsens gate.
• Benker og/ eller andre møbler tilføyes langs gaten

og inne i området.
• Gjøre snarveiene gjennom området mer synlige og

attraktive (rydding, belysning, håndløpere, skilting og
lignende).

• Enkel oppgradering av utsiktspunkt på toppen.



Eksisterende naturverdier
- Mange eksisterende trær.
- Tett bunndekke av stauder, gress
og strå.

Behov/ potensialer
- Enkel vegetasjonsrydding/ klipping
på og langs eksisterende stier.
- Mulighet for etablering av
nyttevekster i vest.

Bruken av området i dag
- Turveg og snarveg.
- Lekeplass.

Behov/ potensialer
- Bedre tilgjengeligheten året rundt;
opprusting av stier.
- Flytting av utsiktspunkt.
- Etablere sitte- og oppholdsplasser.
- Opprusting av lekeplass.
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Utformingsplan for Zefyrhaugen, 1: 750

Zefyrhaugen - Utformingsplan “Den grønne snarvegen”

Ved inngangene til alle eksisterende stier til området, tilføres nye benker 
og belysning i inviterende ankomstrom.
Den eksisterende snarvegen som krysser tvers gjennom området  
gjøres også synligere fra utsiden ved hjelp av tydelig skilting i både nord 
og sør. Den blir mer tilgjengelig, trygg og brukbar i større deler av døgnet 
og året ved at den får forsterket grusdekke, håndløpere langs de bratteste 
partiene og enkle lyspullerter plassert langs den ene siden.

Lekeplassen i øst forlenges i den nordlige delen, som naturlekeplass blant 
eksisterende trær og høyt gress. Her kan det etableres gapahuk til opphold 
og ulike klatreløyper mellom trærne. I området er det også en eksisterende 
sti som kobler seg til hovedstien.

Det eksisterende gjerdet langs fortauet i Sivert Nielsens gate beholdes, 
men flyttes litt innover i østre del og suppleres med avskjermende, 
innbydende beplantning. I tillegg tilføres det benker langs fortauet.  
Dette gjør at både utsiden og innsiden er attraktiv for opphold.

Det eksisterende utsiktspunktet i midten av området erstattes med et 
nytt lengre øst, hvor det er flott utsikt til fjellene i syd. Dette blir et flott 
turmål i seg selv, eller et hvilested på kveldsturen. Kanskje er man også 
heldig og ser nordlys? 

I det avskjermede restarealet helt vest i området etableres en felleshage 
for beboerne i nabolaget. Området ligger lunt til, tydelig avgrenset av 
de omkringliggende boligene. Felleshagen kan driftes på ulike måter, for 
eksempel med parseller til utleie.

Zefyrhaugen blir Østbyens kjekkeste, grønne snarveg 
og et hyggelig oppholdssted for aktive unge og eldre.
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Terrengsnitt av foreslått situasjon på Zefyrhaugen, 1:500 Zoom av Zefyrhaugen, 1:250

Terrengsnitt av eksisterende situasjon på Zefyrhaugen, 1:500

Felleshage
Frukttrær og parsellhager er et sosialt omdreiningspunkt for nabolaget og 
bidrar til større trygghet og samhold i nærområdet.

Naturlekeplass
Naturpreget lek mellom trærne, hvor naturen selv spiller den viktigste rollen. 
Nærhet til naturen er et viktig tilskudd til hverdagen for barn og unge i byen.

Utsiktspunkt
Med enkle grep etableres et unikt utsiktspunkt på haugen, med flott utsikt 
sørover. Dette kan bli et mål for turen eller et hyggelig samlingspunkt i 
nabolaget.

Referanser
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Gråholten - Analyse
Gråholten er 25 daa stor og ligger i Vestbyen.

Naturområdet Gråholten ligger i et boligområde sør for 
sentrum, rett ved Bodø lufthavn. Det består av to større 
flater i nord og sør, og en kolle i midten som er en tydelig 
forhøyning i det ellers nokså flate landskapet.
Kollen er nokså tett bevokst med løvtrær. Bortsett fra i 
nord, er hele området preget av ulike høyere stauder, strå 
og gress. 
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Spiselig landskap
Det fins eksisterende, spiselige vekster på Gråholten, blant annet bringebær.  
Disse bør bevares.

Stauder og gress
Området er bevokst med mange ulike stauder i ulik høyde, som bidrar til 
artsmangfoldet på stedet.

Tromsøpalme
Denne urten finnes i de østlige delene av området. Den er vakker, men er står også 
på Artsdatabankens fremmedartsliste. Det bør derfor gjøres tiltak for å fjerne 
forekomsten av Tromsøpalme i området.

Berg i dagen 
På toppen av området er bakken tørr og skrinn, med en del synlig fjell.  
Vakre lav- og mosearter trives her.

Oversikt
Fra toppen av Gråholten har man 360 graders utsikt over Bodø by, og på klarværsdager 
ser man helt til de omkringliggende fjellene i både nord og sør.

Løvtrær
De eksitererende trærne på Gråholten er stort sett løvtrær. Disse gir blant annet ly og 
er romdannende, og tilfører estetisk verdi ved at de skifter uttrykk med årstidene.

Registrering
Kort beskrivelse av dagens situasjon:
Stort grøntområde som er lite opparbeidet og bærer preg 
av gjengroing og lite bruk.  
Tidligere fotballbane på flate og hoppbakke. Hoppbakken 
er revet, men beboere har ryddet akebakken, ryddet noe 
skog og etablert bålplasser.  
Gapahuk er etablert på toppen av akebakken. 
Krigsminner i området. 
Noen stier/snarveger gjennom området. 
Tromsøpalme som bør bekjempes.
Den vestligste delen av området er midlertidig riggområde 
i forbindelse med kommunale VA-prosjekt i området. 
I sørøst er det et areal avsatt til kombinert bebyggelse.

Viktige prinsipp og hensyn som bør ivaretas ved 
utforming:

• Bevare områdets naturpreg samtidig som det rustes
opp og blir mer attraktivt for beboere i nærområde
samt i sentrum forøvrig.

• Se på trasé og utforming for tursti gjennom området,
både rundløype og snarveier (eks. mot Olav V. gate).

• Opparbeide deler av området, jf. kart nedenfor
med sittegrupper, grillmuligheter og ulike
aktivitetselementer.



Eksisterende naturverdier
- Variert terreng med naturpreg.
- Stort artsmangfold med variert vegetasjon.
- Mange eksisterende, skulpturelle  trær.
- Tett og rikt bunndekke av stauder, gress og
strå.
- Varierende lokalklima innenfor området.

Behov/ potensialer
- Bevaring av naturpreget og naturverdiene.
- Foredling og forsterking av eksisterende
kvaliteter.
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1:1000

Naturverdier



Fotballbanen
Flaten i nord er en fotballbane med nedslitt gressdekke. Den er ikke mye brukt

Bålplass
På toppen av kollen er det etablert ei enkel bålgrop med sitteplasser av stubber og 
stokker.

Opparbeidet sti fra vest
Fra øst er det etablert en bred, gruset sti som gir atkomst til toppen av området. 
Den er nokså bratt, men fungerer likevel for de fleste og forenkler tilkomst for drift.

Ny gapahuk
På toppen i nordøst har den lokale foreningen Gråholten aktivitetspark etablert en 
gapahuk som er populær for alle brukerne.

Krigsminner
Under 2. verdenskrig ble Gråholten av tyskerne kalt for ”Senderhöhe” - ”Senderhøyden”. 
I dag fins fortsatt en håndfull ruiner etter stillinger på området. Disse brukes mye til lek.

Eksisterende tråkk
De eksisterende stiene er i dag kun tråkk gjennom eksisterende vegetasjon, og kan bli 
gjørmete og glatte i vått vær.
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Funksjoner og bevegelseslinjer

1:1000

Bruken av området i dag
- Kortere og lengre turer.
- Hundelufterute.
- Snarvegrute.
- Møteplass.
- Opphold ved gapahuk; rasteplass.
- Utsiktspunkt.
- Aking og skilek.
- Bålbrenning/ grilling.
- Lek blant ruinene.
- Loppemarked.
- Midlertidig anleggsområde.

Behov/ potensialer
- Flere oppholds- og sitteplasser.
- Bedre tilrettelegging for turgåing;
etablere rundkløyper.
- Tilrettelegging for flere varierte aktiviteter;
sykkelløyper, treningspark, klatring.
- Etablere et areal for dyrking av
nyttevekster.
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Gråholten - Utformingsplan

“Den grønne aktivitetsparken”

Hovedgrepet i utformingsplanen for Gråholten  består 
av 3 forskjellige stier, som tar utgangspunkt i stedets 
eksisterende naturkvaliteter, stisystem og flow:

1. Økostien
Ligger over det flate partiet helt i nord.
Her anlegges en felleshage med spiselige planter,
insekthotell og fuglekasser, som blir til glede for både
mennesker og dyr.
Stien er universelt utformet, med gode, lune og varierte
sitteplasser.

2. Aktivitetsstien
Legges over områdets høyeste parti. Langs stien er
det muligheter for ulike aktiviteter med varierende
vanskelighetsgrad; fra klatring og zipline til naturlek og
sykkelløype.

3. Våtmarksstien
Over det eksisterende våtmarksområdet i syd ligger
våtmarksstien. Lang stien er det enkle lyspullerter. Stien er
gruset med fast grus, og de våteste
partiene forsterket med treklopper. På trekloppene er det
også små avstikkere med sitteplasser som har fine kikk.

Gråholten blir den viktigste nærnaturen for alle beboerne 
i Vestbyen. Stedet tilbyr muligheter for både aktivitet og 
kontemplasjon, og blir avstikkeren du gjerne tar 
på veg til eller fra flyplassen.
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Utformingsplan for Gråholten, 1:1000
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Terrengsnitt av eksisterende situasjon på Gråholten, 1:500

Terrengsnitt av foreslått situasjon på Gråholten, 1:500

Zoom av Gråholten, 1:250
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Våtmarksstien - Universelt utformet og med enkel belysning 
Over de våteste partiene av Våtmarksruten bygges treklopper. Dette gjør ruten tilgjengelig for alle.Økostien

Dekket på Økostien kan være av grus eller kun kortklipt gress.

Felles aktivitet 
I økosenteret i nord etableres flere benker og bord samt plantekasser som danner grunnlag for 
felles prosjekter og hyggelig samvær.

Oppholdsplass og utsiktpunkt
Toppen av kollen kan få et nytt oppholdssted på utsiktspunktet i form av et rundt platå. 

Aktivitetsstien - Sykkelløype 
I tilknytning til Aktivitetsstien lages det i nordvest en sykkelløype/ pumptrack som passer for  
både små og store. Den kan brukes hele året.

Naturlekeplass
Langs Aktivitetsstien legges lekeelementer i form av blant annet balansestokker, klatretau og  
hindere.

Referanser
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Forslag til trinnvis utvikling av områdene
Vi anbefaler å begynne med de tiltakene som er minst omfattende i arbeid og kostnad, 
men gir mest til stedet på kort tid. Prioriteringene må i tillegg avstemmes med hva som er 
rasjonell arbeidsrekkefølge i hvert tilfelle.

Nedenfor er tiltakene innen hvert delområde satt opp i prioritert rekkefølge.

Bankgataparken
1. Etablering av ny vegetasjon
2. Etablering av nye benker
3. Etablering av nye stier og nye dekker
4. Etablering av ny belysning

Annas plass
1. Etablering av nytt terreng m/ teknikk (forhøyninger og fordypninger og regnbed)
2. Etablering av ny vegetasjon
3. Etablering av nye benker
4. Etablering av ny belysning langs stier
5. Etablering av nytt grusdekke på stier
6. Etablering av urban kant med ny belegning og benker ved busstopp

Bankgata idrettsområde
1. Etablering av nytt terreng m/ teknikk (forhøyninger og fordypninger og regnbed)
2. Etablering av ny vegetasjon
3. Etablering av stier, gangveger og belegning
4. Etablering av nye benker
5. Etablering av aktivitetssoner/ -elementer
6. Etablering av hus med kiosk, lager og toalett
7. Etablering av nytt fortau og sone for drop-off

Zefyrhaugen
1. Marksikring
2. Etablering av ny belysning langs eksisterende sti
3. Etablering av håndløpere langs eksisterende sti
4. Oppgradering av dekke på eksisterende sti med enkel vegetasjonsrydding
5. Etablering av alle atkomstsoner med skilting til området
6. Etablering av nye benker i hele området
7. Etablering av ny atkomst og oppholdsplass med benker og bord ved lekeplassen
8. Etablering av nye elementer i naturlekeplass
9. Etablering av felleshage – parseller, trær, benker og bord

Gråholten
1. Marksikring
2. Etablering av nye benker i hele området
3. Etablering av økosenter/ felleshage i nord
4. Etablering av belysning og dekke på Økostien (UU)
5. Etablering av belysning langs Våtmarksstien
6. Etablering av nytt dekke og klopper (UU) – Våtmarksstien
7. Etablering av sykkelsti med belysning
8. Etablering av zipline
9. Etablering av naturlekeplass langs Aktivitetsstien
10. Etablering av nytt dekke på Aktivitetsstien
11. Etablering av område for egenvektstrening i vest
12. Oppgradering av atkomster med benker, belysning og håndløpere fra Olav V’s gate
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Drift av anleggene
Beplantningen utgjør et samlet hele, som vil framstå med et naturlig, frodig og vilt uttrykk. 
Busker og trær formklippes ikke, men beskjæres kun hvis det fins døde eller knekte greiner 
eller greiner som hindrer ferdsel. Buskene skal ikke trenge beskjæring, da det for disse også 
ønskes et naturlig uttrykk og lett pleienivå.
Stauder og prydgress skal ikke klippes ned om høsten, men bli stående til våren. I 
vintersesongen er plantene dekorative element og dessuten viktige skjulesteder og matfat 
for fugler og insekter.
I løpet av de første 3-5 årene etter utplanting, vil plantene i anlegget etablere og utvikle 
seg. Balansen mellom de ulike artene vil komme fram, og det blir tydelig hvilke planter som 
eventuelt må skiftes ut og om noen må holdes nede.
Det er viktig at eventuelle døde trær og planter erstattes. Mangfoldet av arter i anleggene 
er viktig, så planter som har gått ut skal erstattes med planter av samme art. Dersom arten 
ikke trives på stedet, skal det brukes en liknende som trives bedre. 
Sykdom og skadedyrangrep må minimeres.

Gress og stauder
Områder med gress og stauder må ha lov til å vokse vilt og naturlig.
I anleggets etableringsfase må plantebed rengjøres og ugress fjernes ca. 2 ganger per 
måned. Deretter ca. 1 gang annenhver måned i sesong med løvfall, hvor plantebedene 
rengjøres og inspiseres for blader og dyr. Det er viktig at det ikke er bar jord i staudefeltene, 
men at jorden er dekket av stauder og gress. På denne måten er det lettere å hindre ugress i 
å etablere seg. Det gjøres regelmessig overvåkning av vanningsbehov.
Blomsterløk blir tatt vare på ved å fjerne visne blomsterdeler ca. 2 ganger per år.

Trær
Trærne skal ha stor størrelse ved utplanting; SO 20-24 cm. Etter utplanting må montering/ 
fjerning av vanningspose følges opp. Oppbindingen til trærne etterses og løsnes ved behov.
Trærne må i utgangspunktet aldri mangle vann og bør derfor vannes regelmessig. Hvert 
tre skal vannes med gjennomsnittlig 100 liter vann per uke høysesongen. De nylig plantede 
trærne inspiseres jevnlig for brutte grener, og en stabil og sunn stammevekst sikres. Løv- og 
nålenedfall knuses og inngår i anleggets kretsløp.

Etablering og framtidig drift

Skisseforslagene vi har utarbeidet forutsetter at naturen på de fem områdene på sikt i 
hovedsak drifter seg selv. Vi mener naturen selv vet hvordan den skal være og hvordan den 
best fungerer, og beplantningen i våre anlegg er inspirert av naturen og dens prosesser.

Utplanting og etablering
Det viktigste ved etablering av den nye naturen i de fem områdene er derfor grunnarbeidet i 
anleggsfasen og de forutsetningene vegetasjonen og anlegget – for eksempel regnbed – gis 
for å kunne etablere seg godt de første årene. Naturbaserte anlegg med naturbasert drift er 
noe annerledes enn konvensjonelle anlegg, og krever at det er god kompetanse og oppfølging 
til stede ved etablering av anlegget og den første tiden etter. Driften vil også måtte tilpasses 
utviklingen av anlegget de første 3-5 årene. På sikt vil et naturbasert anlegg bli svært artsrikt 
og ha høyt naturmangfold.
For prydgress, stauder, busker og trær må det inngå en 3-års pleie- og plantegaranti etter 
etablering (2 hele vekstsesonger).

Drift av områdene
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Framtidig driftsbehov for delområdene

Bankgataparken
• Plenklipping – ukentlig/ ved behov
• Søppeltømming – ukentlig/ ved behov
• Legging av løkplanter – erstatningsplanter legges hver høst
• Vanning – ved behov

Annas plass
• Plenklipping – ukentlig/ ved behov
• Søppeltømming – ukentlig/ ved behov
• Legging av løkplanter – erstatningsplanter legges hver høst
• Vanning – ved behov

Bankgata idrettsområde
• (Ordinær drift idrettsanlegg)
• Plenklipping – ukentlig/ ved behov
• Søppeltømming – ukentlig/ ved behov
• Vanning – ved behov

Zefyrhaugen
• Plenklipping lekeplass – ukentlig/ ved behov
• Søppeltømming – ukentlig/ved behov
• Kantklipping i 1 meters bredde langs begge sider av hovedsti, 2 ganger i sommersesongen

Gråholten
• Plenklipping aktivitetsflate i nord – ukentlig/ ved behov
• Søppeltømming – ukentlig/ ved behov

Dagens drift av delområdene

Bankgataparken
• Gressklipping – ukentlig/ ved behov
• Ugressbekjempelse stier – ved behov
• Beskjæring hekk - en gang per sesong
• Søppeltømming – ukentlig/ ved behov
• Løklegging tulipaner – i alle tre bed – legges hver høst
• Sommerblomstplanting – en gang hver sesong – utføres i juni
• Vanning blomsterbed – vannes med gjødselvann - ved behov
• Luking blomsterbed – ved behov

Annas plass
• Gressklipping – ukentlig/ved behov
• Søppeltømming – ukentlig/ved behov
• Løklegging tulipaner – i lite bed ved stein – legges hver høst
• Sommerblomstplanting – en gang hver sesong i lite bed ved stein - utføres i juni
• Vanning blomsterbed – vannes med gjødselvann - ved behov
• Luking blomsterbed – ved behov

Bankgata idrettsområde
• (Ordinær drift idrettsanlegg)
• Gressklipping omkringliggende arealer – ukentlig/ ved behov
• Beskjæring busker – ved behov
• Søppeltømming – ukentlig/ved behov

Zefyrhaugen
• Gressklipping lekeplass – ukentlig/ ved behov
• Reparasjoner lekeplass – ved behov

Gråholten
• Søppeltømming – ukentlig/ ved behov



Benken ”FOLK” fra VESTRE
Benken har en enkel og gjenkjennelig utforming.

RAL 2004 Pure Orange
En klar og frisk orange farge, som vi  
foreslår til bruk på benkenes ståldeler.
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Videre utvikling
Vi mener funksjonelle, gode oppholdssteder vil 
bidra til å øke attraktiviteten til de offentlige 
grøntområdene i Bodø by.

Sitteplasser
Et godt sted å sitte er alltid kjærkomment i det offentlige 
rom, både som møtested og hvilested. En benk plassert 
på rett sted der mennesker gjerne møtes eller oppholder 
seg, svarer godt på prinsippet ”hvor mye for hvor lite”. 
Vi foreslår at benker benyttes som gjenkjennbare og 
sammenbindende element for grøntområdene i byen. 

Benkene brukes både inne på de fem områdene som er 
omtalt i dette prosjektet, men også langs gangvegene 
mellom dem, som vegvisere til neste område. 

Et viktig poeng er at det benyttes én type benk som er 
lett gjenkjennelig, for eksempel ved at metalldelene på 
benken har en spesiell farge. En mulighet er å tilføre en 
klar orange farge, som kombinerer den friske gulfargen og 
rene rødfargen i Bodøs kommunevåpen.

Videre bør benken være universelt utformet, med armlene 
og ryggstø, slik at flest mulig kan benytte den. Av 
samme grunn bør det alltid stå benker på eller inntil fast 
belegning, så det er mulig å trille helt inntil dem.

På sikt kan dette kanskje bli ”Bodø-benken”, som fins i alle 
offentlige parker og byrom i byen?



Skt. Kjelds plads, SLA
Deler av en tidligere rundkjøring som dekket et helt kvartal er transformert til en funksjonell, klimatilpasset biotop med 
rikt naturmangfold og et stemningsfullt offentlig rom.
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Naturbaserte løsninger
Oppgradering av offentlige områder kan gjøres i alle 
størrelser. Å erstatte én parkeringsplass med et regnbed i 
sentrum kan ha stor effekt for lokalmiljøet i den separate 
gaten, og kan være like virkningsfullt som oppgradering av 
en større, offentlig park. 

Med økende hyppighet av ekstreme værhendelser og 
stadig mer digitaliserte omgivelser, mener vi det er 
viktig å finne tiltak og løsninger for våre offentlige rom 
som kombinerer klimatilpassing med inspirerende, 
mangfoldige og trygge oppholdssteder.

Ved videre utvikling av de øvrige parkene og byrommene i 
Bodø by, vil vi anbefale en naturbasert tilgang tilsvarende 
den vi har foreslått for de fem områdene i dette 
skisseprosjektet. Bodøs varierte og rike naturverdier er 
en allerede tilstedeværende ressurs, som med bevisst 
forvaltning kan foredles og videreutvikles til å bli enda 
rikere - til det beste for alle.




