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SAMMENDRAG  
 

I perioden 2014 – 2019 ble det innen idrett, friluftsliv og nærmiljø i Bodø kommune gjort 

investeringer for ca. kr 417 mill. De største løftene har vært realiseringen av Bankgata 

flerbrukshall, basis- og turnhall i Mørkvedlia, Helligvær all-aktivitetshus, kunstgressbaner på 

Aspmyra, Saltstraumen, Rønvik og Saltvern skoler (2), alpinanleggene Vestvatn og 

Skarmoen, oppgradering av sti- og lysløypenettet med bl.a. Keiserstien og Soløyvatnet rundt, 

samt oppgradering av noen skolegårder og barnehager.  

 

En viktig felles faktor ved realisering av disse prosjektene har vært godt samarbeid rundt 

gjennomføring og finansiering. Bedre kvalitet på anlegg og i områder har medført økt bruk.  

 

I forbindelse med ny plan for 2019 – 2022 er det mottatt 201 innspill fra 39 forskjellige 

organisasjoner. Alle innspill på tilretteleggingstiltak med kostnad over kr 50.000,- er vurdert. 

Tiltak med kostnadsramme under dette ivaretas gjennom ordinær drift eller gjennom årlig 

politisk behandling av tilskudd. Antall innspill viser et stort engasjement for idrett og 

friluftsliv. Mange ønsker tilrettelegging og anlegg.  

 

Bodø kommunes visjon for fagfeltet: Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle.  

Hovedmål: Alle, særlig barn og unge, skal ha mulighet til å delta i idrett, benytte Bodøs 

mange idrettsanlegg og ha tilgang til nære turområder.   

 

Denne målsettingen er ikke et uttrykk for at alle målområder og grupper er like viktige, og at 

kommunen påtar seg et ansvar for å tilrettelegge for alle typer særinteresser uavhengig av 

behov. Barn og ungdom 6-19 år, personer med nedsatt funksjonsevne og lite aktive grupper er 

de viktigste målgruppene. Det er kommunens oppgave å foreta slike prioriteringer. 

 

Befolkningsveksten med påfølgende byfortetting gjør det nødvendig å sikre arealer til idrett- 

og friluftslivsformål. Ytterligere samlokalisering og flerbruk av anlegg og områder 

aktualiseres. Gode og trygge forbindelseslinjer og sti- og løypenett må sikres sammen med 

arealer for idrett og friluftsliv. 

 

De mange innspillene gjør det ikke realistisk å innfri alles ønsker. Samarbeid med private/ 

andre vil være viktig og i mange tilfeller avgjørende for realisering. Ved prioritering av 

anleggstiltak foreslås følgende føringer:  

 

1. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet  

2. Nærmiljøanlegg - for egenorganisert aktivitet  

3. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter  

4. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning  

5. Tilrettelegging for store arrangement  

6. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc.) 

 

 

  



1. INNLEDNING   
 

For å fremme god folkehelse er trivsel, tilhørighet og mulighet for fysisk utfoldelse viktig. I 

den sammenheng er det sentralt med en bevisst tenking, handling og investering i tiltak og 

rammer, som kan legge til rette for å øke aktiviteten blant små og store innbyggere. 

Tilgjengelig areal og anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og idrett er nødvendig for å 

stimulere til, og fremme mer fysisk aktivitet. Dette kan også bidra til en styrking av Bodø som 

vertskapskommune både for næringsliv og utdanningsinstitusjoner. 

 

Nasjonale føringer har forsterket betydningen av satsing på fysisk aktivitet de siste årene og 

eksisterende visjon, mål og målgruppe fra forrige plan for idrett og friluftsliv samsvarer godt 

med nasjonale mål og opprettholdes og videreføres i dette planarbeidet. 

 

Kulturdepartementet (KUD) har satt som krav til kommunene at det skal være en vedtatt 

kommunal plan for idrett og friluftsliv, for dermed å sikre: 

- Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen 

- Klarere prioritering i kommunene 

- At anlegg blir sett i et større helhetsperspektiv 

 

Dette kravet er forankret i at utbyggingen av idrettsanlegg stadig har blitt utvidet til nye 

anleggsgrupper og nye målgrupper, og det over tid har oppstått behov for bedre styring av 

bruken av spillemidler. Dette ut fra generelle samfunnsmessige, anleggspolitiske og 

idrettspolitiske målsettinger. Planen er grunnlagsdokumentasjon for å kunne søke spillemidler 

til idretts, nærmiljø- og friluftsanlegg.  

 

 

1.1 Formål med planen   
Planen skal være et styringsredskap for politikere og administrasjon i gitt periode på området 

nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og idrettsanlegg. Foruten å gi nødvendig 

grunnlagsdokumentasjon for å kunne søke statlige spillemidler, staker planen ut kursen for 

kommunens idretts- og friluftspolitikk.  

 

Gjennom planen skal man unngå prioriteringer på bakgrunn av kortsiktige behov og press fra 

særinteresser. Planen er ment å gi kommunen, fylkeskommunen og Kulturdepartementet en 

reell oversikt over anleggsbehovet, bidra til å sikre en behovsrettet anleggsutvikling i 

kommunen og dermed også sikre et bedre grunnlag for prioritering av spillemidlene. Planen 

skal inneholde handlingsprogram for anlegg. I tillegg skal også arealbehov for anlegg som 

fremkommer gjennom planarbeidet, synliggjøres i kommuneplanens arealdel. Planen 

realiseres gjennom kommunens årlige behandling av handlingsprogrammet. 

 

 

1.2 Prosess   
Bystyret vedtok 30. mars 2017, gjennom PS 17/41, å igangsette arbeidet med å revidere «Plan 

for idrett og friluftsliv 2018 – 2021». Underveis viste det seg at tidsplanen ikke holdt, og 

foregående plan ble videreført til også å gjelde 2018. Ny fireårig planperiode ble fastsatt til 

2019 – 2022.  

 

Det ble avholdt tre offentlig annonserte temamøter i løpet av 2017. Et informasjonsmøte i 

forbindelse med oppstarts og innspillsrunden våren 2017, og to ulike temamøter med 



kafèdialog om henholdsvis store anlegg/areal og nærmiljø høsten 2017. Oppsummering med 

innspill fra møtene er lagt ut på kommunens hjemmeside. I prosessen er det i tillegg avholdt 

en rekke møter både internt i Bodø kommune og med ulike lag og foreninger. 

 

Oppvekst- og kulturkomiteen er politisk styringsgruppe. Planutkastet ble 14. juni 2018 vedtatt 

lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Planen sluttbehandles i bystyret 25. oktober 2018. 

 

 

1.3 Oppfølging av planen 
Planen skal revideres etter Plan- og bygningsloven minst en gang hver valgperiode, om lag 

hvert fjerde år. Selve plandokumentet forblir uendret i 4-årsperioden, mens 

handlingsprogrammet rulleres årlig. Finansiering vurderes årlig i behandlingen av 

kommunens økonomiplan.  

 

 

1.4 Forholdet til andre planer   
Flere andre planer berører sentrale områder i denne planen. Særskilt nevnes kommuneplanens 

arealdel, grønnstrukturplanen og økonomiplanen for Bodø kommune, sentrale 

stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet (2018). I tillegg kommer en rekke lover med forskrifter til anvendelse.  

 

Planens innhold er avgrenset til å gjelde områdene idrett, friluftsliv og nærmiljø. Nærmiljø 

innbefatter i denne sammenheng bydelsparker og nære turområder, skolenes uteområder og 

nærmiljøanlegg men ikke barnehager og lekeplasser. Flere andre temaplaner og 

handlingsplaner i kommunal regi bidrar også til å ivareta muligheter for daglig aktivitet, slik 

som handlingsplan for sykkel, handlingsplan for parker etc. 

 

 

  

http://bodo.kommune.no/idrett/plan-for-idrett-og-friluftsliv-2018-2021-article67840-197.html


2. UTVIKLINGSTREKK OG FØRINGER 
 

2.1 Utviklingstrekk og trender  
 

For lite daglig aktivitet? 

Rapporten Kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet, utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet 

i 2015, peker på sentrale utviklingstrekk i nivået for fysisk aktivitet i befolkningen over tid: 

«Samfunnets krav til kroppsbruk har blitt kraftig redusert de siste tiårene, og i mange 

sammenhenger er det tilrettelagt for at fysiske anstrengelser ikke skal være nødvendig. Det er 

særlig hverdagsaktiviteten – knyttet til daglige rutiner – som har gått ned. Noen grupper i 

befolkningen trener mer enn før, men det ser ikke ut å kompensere for den reduserte 

hverdagsaktiviteten.»  

 

Videre påpeker rapporten følgende: «Med unntak av de yngste barna er det fysiske 

aktivitetsnivået i befolkningen urovekkende lavt. Allerede fra seks- til ni årsalderen synker 

aktivitetsnivået. Blant niåringene oppfyller 86 % av guttene og 70 % av jentene anbefalingene 

om i gjennomsnitt minst 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Blant 15-åringene er tilsvarende 

tall 58 % blant guttene og 43 % blant jentene. Kun én av fem voksne oppfyller anbefalingene 

til fysisk aktivitet. Det er en trend med økt trening i deler av befolkningen. Treningen 

kompenserer likevel ikke for stillesitting på skole, jobb, transport og foran skjerm. Stillesitting 

er økende og bør sees på som et selvstendig atferdsproblem.» 

 
Disse samfunnstrendene viser at det er viktig å bidra til å senke tersklene for daglig fysisk 

aktivitet for folk i alle aldre. For barn og unge er idretten en viktig arena for aktivitet og 

mestring, og for å lære gode vaner og ferdigheter for framtiden. Samtidig vet vi at mange barn 

og unge ikke deltar i idrett, og det er derfor viktig at det også finnes andre arenaer for daglig 

fysisk aktivitet, slik som åpne, tilgjengelige nærmiljøanlegg i parker og skolegårder som 

innbyr til variert fysisk utfoldelse. F.eks. er skating, sparkesykling og parkour aktiviteter som 

har økt i omfang de siste årene, med utgangspunkt i uorganisert aktivitet. Omfanget av denne 

typen aktivitet vil kunne øke med bedre fysisk tilrettelegging.  

  

Sosiale forskjeller – tilrettelegging for egenorganisert aktivitet 

Tall fra både SSB og andre undersøkelser viser at en betydelig del av den voksne 

befolkningen bruker friluft som arena for fysisk aktivitet. Folk går og løper for å mosjonere, 

trene eller nyte naturen, og det luftes hunder, sykles og gås på ski. I tillegg går og sykler folk 

til jobb.  
 
Selv om Norge er et rikt land med høy levestandard, og et av verdens mest likhetsorienterte 

samfunn, viser studien Sosial ulikhet i helse fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) at det er 

betydelige sosiale forskjeller. Ulikhetene kommer tydelig til uttrykk i befolkningens 

helsetilstand. Hovedbildet er at de med høy utdanning har bedre helse og lever lenger enn de 

med lav utdanning. De sosiale ulikhetene i helse har økt de siste tiårene, og utviklingen ser ut 

til å fortsette.  
 

Det er sosiale forskjeller i deltagelse både innen idrett og friluftsliv, men samtidig er friluftsliv 

den formen for fysisk aktivitet der sosiale forskjeller i minst grad gjør seg gjeldende. Å satse 

på lavterskel friluftsliv, i nærmiljøet, vil derfor bidra til å utjevne de sosiale forskjellene. 

Samtidig er også dette et viktig virkemiddel for befolkningen som helhet med tanke på å øke 

den daglige aktiviteten.  



 

Tilgjengelighet  

Deltakelsen i friluftsliv er nært knyttet til tilgjengeligheten til attraktive turområder, ikke 

minst markaområder og grønnstrukturen i byer og tettsteder. Når gangavstanden til 

friluftslivsområdene øker utover ti minutter, synker bruken av områdene. Undersøkelser viser 

at det fra bolig eller oppholdssted ikke bør være lenger enn 200 meter til små grønne områder 

og 500 meter til større grønne områder, for at områdene skal få funksjon som 

friluftslivsområde for beboerne i hverdagen. Dette peker i retning av at ivaretakelse av grønne 

områder og ferdselsårer er særlig viktig for å heve aktivitetsnivået i befolkningen som helhet.  

 

2.2 Aktivitet i Bodø  
Bodø har et bredt spekter av aktivitetstilbud som holder store grupper av befolkningen i 

aktivitet og det registreres stor aktivitet i idrettslag, på treningssentre og i marka. Selv om vi 

liker å gi inntrykk av at vi har en befolkning som er fysisk aktiv, kan det se ut til at 

aktivitetsnivået på lik linje med landet ellers, går ned i Bodø, jf. kapittel 2.1. Likevel viser tall 

fra Nordlandsforskning (2015) at andelen voksne som går fottur, trimmer eller deltar i idrett 

minst ukentlig, er noe høyere i Bodø enn i Nordland fylke som helhet.  

 

Organisert idrett og friluftsliv 

Omtrent hver tredje Bodøværing er medlem av et idrettslag eller friluftsorganisasjon.  

Det er registrert 77 idrettslag og 31 friluftsorganisasjoner i Bodø. Ti av disse er registrert som 

både idrettslag og friluftsorganisasjon. De aller fleste friluftsaktiviteter kan utøves 

uorganisert. Det er derfor langt flere som utøver friluftslivsaktiviteter enn de som er registrert 

i organisasjonene.  

 

Bodø & Omegns Turistforening er den desidert største organisasjonen innen idrett og 

friluftsliv i Bodø, med ca. 3 200 medlemmer. Blant barn og unge er de største idrettene fotball 

og turn. Fotballen er størst, men har en nedgang på 8,6 % de siste seks årene. Turn er, med en 

dobling av antall aktive siden 2011, den nest største idretten. Hos voksne representerer golf og 

fotball de største idrettene. 

 

Noen av friluftsorganisasjonene, for eksempel Bodømarkas venner og Tverlandsmarkas 

venner, har som formål å drive med tilrettelegging for egenorganisert aktivitet. De etablerer 

stier, setter opp skilt, bygger gapahuker m.m. til stor glede og nytte for befolkningen.  

 

Egenorganisert aktivitet    

I Bodø har vi allsidige muligheter for egenorganisert aktivitet. Friluftsområder, stier og løyper 

er tilgjengelig hele året sammen med alle nærmiljøanlegg og skolegårder. Tilsvarende står 

mange offentlig eide idrettsanlegg åpne for egenorganisert aktivitet når de ikke er i bruk til 

organisert trening eller kamper, for eksempel alle kunstgressbanene.  

 

Barn og unge bruker nærmiljøanlegg og skolegårder utenom den organiserte idretten og i 

tillegg er bl.a. ski, jogging, skating, sykkel vanlige hverdagsaktiviteter. Aktive voksne som 

ikke er organisert innen idrettslag, bruker treningssenter, går fot- og skiturer, sykler osv. 

Oppgraderingen av Keiserstien i 2016 ser ut til å ha hatt positiv effekt på bruken. Telleren 

som ble etablert rett etter åpningen viste ca. 100 000 passeringer i løpet av det første året.  

 



Det er vanskelig å si noe om eksakt bruk i for eksempel skolegårder og andre typer 

nærmiljøanlegg da det ikke foretas tellinger her. Generelt ser det ut til å være mindre 

dugnadsinnsats knyttet opp mot nærmiljøanleggene enn tidligere. Dette har antakelig 

innvirkning på hvor attraktive anleggene fremstår for bruk og det er grunnlag for å tro at 

manglende vedlikehold og oppgradering fører til lavere bruk. 

 

 

 

2.3 Føringer for planarbeidet  
 

Nasjonale føringer 

Siden forrige revisjon av dette plandokumentet, har det tilkommet flere nye 

stortingsmeldinger, lover og planer, som samlet gir sterkere føringer for en 

samfunnsplanlegging som ivaretar tilrettelegging av areal og anlegg for fysisk aktivitet. I 

tillegg er det flere nye kommunale planer. Her omtales noen av de mest relevante for dette 

arbeidet:  

 

Utforming av statens politikk på området er nedfelt gjennom tre departement: 

- Kulturdepartementet (KUD) som har ansvar for politikkutforming på idrettsområdet 

- Klima- og miljødepartementet (KLD) har ansvar for utformingen av statens friluftspolitikk 

- Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har ansvar for politikkutforming av statens 

helsefremmende og forebyggende arbeid. 

 

Mål og rammer for den statlige politikken blir formidlet gjennom ulike meldinger, 

retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger mv. Følgende har særlig 

relevans: 

 

Stortingsmelding nr.26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen» - Kulturdepartementet 

- Målgruppe: Barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive 

- Økt satsning på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv 

- Særskilt satsning på idrettsanlegg i storbyer og pressområder. 

- Kravet om en kommunal plan for idrett og friluftsliv videreføres. 

 

Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» 

- Klima- og miljødepartementet 

- Målsettingen er at alle skal kunne utøve friluftsliv i hverdagen. Tilrettelegging av områder 

og ferdselsårer er et viktig virkemiddel for å gjennomføre dette. God tilrettelegging i 

nærmiljøet gjør det attraktivt å drive med friluftsliv. 

- Allemannsretten opprettholdes og styrkes som et fundament for friluftslivet. 

- Ellers er det bl.a. pekt på behovet for å styrke arbeidet med motivasjon og stimulering til 

friluftsliv for barn, unge og barnefamilier. 

 

Stortingsmelding nr.34 (2012-2013) «Folkehelsemeldingen – God helse – felles ansvar» - 

Helse- og omsorgsdepartementet 

- Et mer helsefremmende samfunn 

- Kunnskapsbasert folkehelsearbeid 

- Ulike virkemidler, eks. kampanjer som «30 minutter om dagen» 

 

 



 

Regionale føringer 

Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 «Kilder til livskvalitet» 

Noen utvalgte målformuleringer fra planen: 

- Alle innbyggere i Nordland skal ha trygge, attraktive og helsefremmende bo- og nærmiljø. 

- Nordland skal være et inkluderende og likeverdig fylke hvor alle innbyggere kan 

medvirke og delta på like vilkår. 

Strategier og mål følges opp av årlige handlingsprogram. 

 

Idrettsstrategi for Nordland 2018-2022 

Gir rammer og forutsigbarhet for hvordan Nordland fylkeskommune skal utvikle arbeidet med 

idrett og fysisk aktivitet. Strategien har følgende hovedmål: 

− Den organiserte idretten i Nordland skal utvikles slik at den når landsgjennomsnittet i 

forhold til medlemskap, aktivitetsdeltakelse og prestasjonsutvikling.  

− Fylkeskommunen skal i samarbeid med idretten og kommunene innen 2022 oppnå en 

anleggsutvikling som ivaretar spillemidlenes to hovedformål:  

o Anlegg til bruk for trening og konkurranser i regi av organisert idrett  

o Anlegg og tilrettelegginger med formål å stimulere til lavterskel    

egenorganisert aktivitet   

− Andelen ungdom og voksne som tilfredsstiller de nasjonale anbefalinger til fysisk 

aktivitet øker med 50% innen 2022. 

 

Fylkestingssak 147/2014 gir regionale retningslinjer for disponering av spillemidler til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet, som bl.a. disse: 

- Fylkestinget ønsker en balansert bruk av spillemidlene for å oppnå målet om at alle skal 

gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.  

- Målgruppene barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne, inaktive og eldre er 

gitt særlig prioritet.  

- For å øke særlig barnas muligheter til allsidig aktivitet nært bosted og skole bør det 

bygges flere mindre anlegg i nærmiljøet, som tilfredsstiller behovet for både organisert 

idrettsvirksomhet, egenorganisert allsidig aktivitet og aktivitet relatert til skolens 

virksomhet og behov.  

 

 

 

Lokale føringer 

Kommuneplanen  

Arealdelen legger juridiske føringer for arealbruken i kommunen, er under revisjon og har 

vært på høring rundt årsskiftet 2017/2018. Planen skal vedtas for planperioden 2018-2030, og 

har som motto: Bodø – kompakt og grønn utvikling.  

 

Samfunnsdelen, som er kommuneplanens strategiske del, er under revisjon og skal vedtas for 

perioden 2018-2030. Gjeldende visjon er «Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad i nord». Planen 

gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. 

 

Grønnstrukturplanen   

Planen ble revidert og vedtatt i 2017, og er en tematisk kommunedelplan til arealplanen. 

Hensikten med grønnstrukturplanen er å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor 

byutviklingsområdet i en situasjon med forventet befolkningsvekst og fortetting.  



 

Planen legger føringer for sikring av en grønnstruktur av parker, skolegårder, lekeplasser, 

annet uteoppholdsareal, natur- og friområder og grønne korridorer innenfor 

byutviklingsområdet, gjennom krav til utarbeidelse av ulike handlingsplaner, slik som sti- og 

løypeplan og parkplan.  

 
Folkehelse – «Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018-2021» 

Planen har fem målområder, der ett av disse er «Lavterskel aktivitetstilbud i bo- og 

nærmiljø».  

- Mål: det skal tilrettelegges for en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i et nærmiljø 

- Strategi: økt tilgang til sosiale møteplasser og åpne anlegg der folk bor 

 

Økonomiplanen  

Kommunens økonomiplan vedtas for fire år av gangen, med årlig rullering. Ulike tiltak som 

vedtas i øvrige kommunale planer må forankres i økonomiplanen for å kunne gjennomføres. 

 

3. OPPSUMMERING PLANPERIODEN 2014 – 2018 
 

Bystyret vedtok i desember 2013 Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 med hovedmålet:  

 

Alle i Bodø skal gis anledning til å utøve, delta i og oppleve idrett og friluftsliv. 

 

Barn og ungdom 6-19 år, lite aktive grupper, og personer med nedsatt funksjonsevne var 

nevnt som viktigste målgrupper. Kommunens særskilte ansvar var utvikling, bygging og drift 

av større kostnadskrevende anlegg. 

 

Følgende føring for prioritering av handlingsplanen ble satt: 

 

1. Nærmiljøanlegg – for egenorganisert aktivitet 

2. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet 

3. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter 

4. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning 

5. Tilrettelegging for store arrangement 

6. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc) 

 

I perioden 2014 – 2018 er det etablert, rehabilitert og igangsatt tiltak på anlegg og områder 

innen idrett og friluftsliv for omlag kr 410 mill. Tiltakene er finansiert av Bodø kommune, 

med bidrag fra ulike statlige og fylkeskommunale støtteordninger, private med lag/foreninger 

og næringsliv.  

 

  



3.1 I regi av Bodø kommune – realiserte og påbegynte tiltak 2014 – 2018:  
 

 

 
 

Tabellen viser realiserte og påbegynte tiltak i regi av Bodø kommune i perioden 2014 – 2018. 

Til og med 2017 ble det realisert tiltak for kr 175 mill., i tillegg er det igangsatt nye tiltak i 

2018 for kr 81 mill. Samlet investering for perioden er omlag kr 256 mill. brutto. Bodø 

kommunes netto egenandel av disse kostnadene er om lag kr 115 mill.  

 

Bankgata flerbrukshall var det største løftet i perioden, og ble realisert i 2015 i samarbeid med 

Nordland fylkeskommune (NFK). Hallen erstattet seks nedlagte gymsaler med sine potensielt 

ni ulike aktivitetsrom.  

 

Helligvær har fått sitt all-aktivitetshus, inkludert gymnastikksal.  

 

Tiltak i skraverte felt igangsettes i 2018. Øvrige tiltak er ferdigstilt.



Saltstraumen og skolene i Rønvik og på Saltvern (2) har fått nye kunstgressbaner. Med dette 

er 18 større og mindre kunstgressbaner etablert i kommunen, og den såkalte «kunstgressbane-

pakken» er ferdigstilt som planlagt.      

 

Bodø Spektrum KF har gjort betydelige rehabiliteringer på Aspmyra stadion, i Bodøhallene 

og i Nordlandshallen. 

 

Øvrige viktige tiltak har vært fortsatt satsing på bostedsnære tur- og skiløyper. Mange større 

og mindre tiltak er gjort i hele kommunen, også av lag- og foreninger/private. Opparbeidelse 

av «Keiserstien» og skitraseen rundt Soløyvatnet er de største enkeltinvesteringene. Siste del 

av skiløypen rundt Soløyvatnet ble ferdigstilt og tatt i bruk i november 2017.  

 

På Tverlandet nye skole er det under bygging bl.a. en mindre hall med to gymnastikksaler, 

samt diverse aktivitetsanlegg på uteområdene. 

 

Flere større tiltak er politisk vedtatt med byggestart i 2018, bl.a.; Rulleskianlegg på 

Bestemorenga, opprusting skolegården ved Bankgata skole, tre utendørs treningsparker, samt 

diverse tiltak for å fullføre oppgraderinger på hovedstinettet i Bodømarka.    

 

 

3.2 I regi av private – realiserte og påbegynte tiltak 2014 – 2018  
 

 

 
 

Tiltak i skraverte felt igangsettes i 2018. Øvrige tiltak er ferdigstilt.



Tabellen viser at lag og foreninger/private til sammen vil investere for vel kr 161 mill. i 

perioden 2014 – 2018. Til og med 2017 ble det realisert tiltak for om lag kr 80 mill., i tillegg 

er det igangsatt tiltak i 2018 for kr 81 mill. Bodø kommune og det offentlige bidrar i betydelig 

grad for å finansiere og realisere de private tiltakene. På flere av de private tiltakene utføres 

også betydelig dugnadsinnsats. 

 

De to største private tiltakene i perioden har vært Mørkvedhallen SAs realisering av basis- og 

turnhall på Mørkvedlia og Misvær Idrettslag med oppgradering av alpinbakken i Vestvatn. 

 

FK Bodø/Glimt har i 2018 utført betydelige oppgraderinger av lokalene på Aspmyra Stadion. 

Flere garderober er rehabilitert, nye seter på tribune, samt at administrasjons- og møtelokaler 

er pusset opp.   

 

Flere lag/foreninger har utført en betydelig innsats gjennom mange år for å realisere egne 

tiltak. Spesielt kan nevnes Bodø skiklubb Alpinor som har gjenåpnet Skarmoen alpinanlegg, 

Bodø sportsskytterklubb med pistolbane på Bestemorenga, Innstranda IL og Tverlandet IL 

med flere tiltak på skianleggene, og Tverlandsmarkas venner ved tilrettelegging av stinett i 

Tverlandsmarka.  

 

Mørkvedhallen SA har startet bygging av klatrehall til kr 70 mill. i Mørkvedlia. Bodø Østre 

skytterlag og Tverlandet IL er i gang med bygging av henholdsvis skytehall på Bestemorenga 

og skihytte i Hopen.   

 

 

3.3 Resultatvurdering Plan for idrett og friluftsliv 2014 - 2017   
 

I forrige handlingsplan 2014 – 2017 var 22 kommunale og private tiltak vedtatt realisert for 

samlet brutto kostnad kr 120 mill. Halvveis i planperioden, 10. des. 2015, ble planen rullert. 

Allerede da var 44 tiltak realisert for brutto kostnad kr 163 mill. I økonomiplanen 2016 – 

2019 ble det av bystyret satt av kommunale investeringsmidler til 24 nye tiltak.  

 

Ved rulleringen i desember 2015 besluttet bystyret i tillegg å løfte fram ytterlige 19 

uprioriterte tiltak. Blant disse er nå fem realisert og fem er under prosjektering/bygging.    

 

Av større prioriterte tiltak fra planen 2014 – 2017, medtatt rulleringen for 2016 – 2017, er det 

kun ishall som fortsatt ikke er realisert. Øvrige prioriterte tiltak er under vurdering/ 

prosjektering eller har finansiering i gjeldende økonomiplan.  

      

I femårsperioden er det realisert mange flere tiltak enn planen la opp til fra 2014. Bodø 

kommune har planlagt, finansiert og bygd de største og de fleste idrettsanleggene. Det er 

positivt å se at private har gjennomført et tyvetalls prosjekter. Her spiller nok også 

kommunens tilskuddsmidler en betydelig rolle ved siden av lokalt engasjement. 

Private/lag/foreningers forventninger til kommunal medvirkning og finansiering er høy, det 

vises også på tiltakene som er spilt inn for neste planperiode.  

 

Gjennomførte tiltak i planperioden har medført nye muligheter for organisert og 

egenorganisert aktivitet. Noen idretter og aktiviteter hadde lav eller ingen anleggsdekning ved 

inngangen til forrige planperiode. Dette er løst med bl.a. ny turnhall, kunstgressbanepakken, 

rehabilitert alpinanlegg i Vestvatn og bynært alpinanlegg på Skarmoen. Bordtennis, bryting 

og taekwondo har fått plass i nye Bankgata flerbrukshall. Klatrehall er under bygging. 



 

Viktige strategier i forrige planperiode var å prioritere nærmiljøanlegg for egenorganisert 

aktivitet og rehabilitering av eksisterende anlegg.  

 

Bodø kommune har de siste årene bevilget ca. kr 1,5 mill. pr år til opprusting av noen 

skolegårder, og tilsvarende til barnehagenes uteområder. Dette i tillegg til ordinære 

driftsmidler og ekstra bevilgninger til uteområdene på nye Tverlandet skole og Bankgata 

ungdomsskole. Bevilgningene har bidratt til bedre kvalitet på enkelte skoler, men fortsatt er 

det stor kvalitetsforskjell på skolegårdene. Forskjellene bør utlignes.       

 

For private er det gode statlige og kommunale stønadsordninger til opparbeidelse av 

nærmiljøanlegg som f.eks. akebakker, skileikanlegg, isløkker, ballbaner og bmx-baner. Med 

egeninnsats er det ofte mulig å få dekt omtrent alle kontante kostnader. Likevel er antall 

søknader fra private gått ned de siste årene. Flere nærmiljøanlegg bygd de siste 10-20 årene er 

mindre brukt og driftes ikke. Årsakene er sammensatt og bør drøftes nærmere.   

 

Kommunens opprusting av de bostedsnære turstiene har gitt resultater i form av bedre kvalitet 

og høyere egenorganisert bruk. Tellinger av passeringer i marka bekrefter dette. Informasjon 

og gode stønadsordninger har også stimulert private til stibygging og skilting i kommunen.  

 

Rehabilitering og ivaretakelse av eksisterende anlegg var prioritert høyt i forrige planperiode. 

Flere tiltak er gjort for å oppgradere til dagens forventede høyere standard. Eksempler er 

tidligere grusbaner som har fått kunstgress, gamle stitråkk er drenert og fått topplag med grus, 

lysanlegg er oppgradert i løyper, haller og baner, ventilasjonsanlegg og akustikktiltak er 

utført, osv. Likevel kunne og burde flere anlegg og områder vært bedre ivaretatt.  

 

Ved realisering av nye tiltak er det oppmerksomhet rundt at anleggene skal være mest mulig 

universelt utformet og tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Et godt eksempel 

er Bankgata flerbrukshall, og det gjøres tiltak i skolene og skolegårdene. På eldre anlegg og 

flere steder i friluftsområdene kan det gjøres mer for å bedre tilgjengeligheten. 

 

I kommende planperiode bør rehabilitering og opprusting av eksisterende anlegg og områder 

prioriteres foran nyanlegg.   

  

I planperioden 2014 – 2017 var det også listet opp 59 ulike forvaltningsoppgaver. En god del 

av disse er gjennomført. Underveis i perioden er det behandlet og utredet langt flere oppgaver 

og saker.  

 

 

4. STATUS ANLEGG OG OMRÅDER    
 

Det er relevant for Bodø å kunne sammenligne seg med kommuner som er noenlunde like 

mht. antall innbyggere, aktive, areal, demografi. Av den årsak er det bestilt en rapport fra 

Telemarksforskning; Norsk idrettsindeks – Resultater fra Bodø kommune. Norsk idrettsindeks 

er en årlig oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner, regioner og 

fylker. Indeksen er basert på tall fra idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund og 

anleggsdata fra Kulturdepartementets anleggsregister. Det ses spesielt på sammenhengen 

mellom idrettsaktivitet og anleggskapasitet. Rapporten skal også inneholde annen relevant 



statistikk om lokal idrett og idrettspolitikk. Studien forventes ferdig før sommeren 2018, og 

resultatene innarbeides i denne planen.     

 

 

4.1 Eierskap til anleggene    
I Bodø kommune er det registrert 366 anlegg; 197 ordinære anlegg, 117 nærmiljøanlegg og 52 

orienteringskart. Av disse eier og drifter Bodø kommune 96 ordinære anlegg og 96 

nærmiljøanlegg. Av de ordinære anleggene eier kommunen de fleste større hovedanleggene, 

samt at mange kommunale anlegg er plassert ved skolene som kroppsøvingslokaler og 

nærmiljøanlegg. Andre offentlige instanser som videregående skoler og forsvaret eier 10 

ordinære anlegg.    

 

Private/lag og foreninger eier hovedsakelig mindre anlegg som klubbhytter/ungdomshus, 

overnattingshytter, ski- og turløyper, sandvolleyballbaner, gapahuker og nærmiljøanlegg. Av 

større anlegg med private eiere nevnes bl.a. tennishall, alpinanlegg, golfbaner og skyteanlegg.  

 

 
Kilde: Telemarksforskning og Kulturdepartementet 

  

Kapittel 6 gir en detaljert anleggsoversikt fordelt på bydelene i Bodø. 

 

 

4.2 Anleggsdekningen i Bodø og i Norge 
Mange har synspunkter på hvordan anleggssituasjonen er i Bodø. Generell nasjonal statistikk 

viser at anleggsdekningen er best i landets mindre kommuner. Samtidig vil en sentralisert 

kommune ha stordriftsfordeler knyttet til innbyggertall og at hvert anlegg dermed kan romme 

mer aktivitet.  
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Telemarksforskning har vektet over 100 ulike anleggstyper som benyttes av et femtitalls 

idrettsgrener. nasjonale statistikker viser at Bodø kommune med sine vel 51 000 innbyggere, 

har dårligere anleggsdekning enn gjennomsnittet av øvrige kommuner i Nordland og i landet. 

Men tilsvarende har Bodø kommune bedre anleggsdekning enn landets 10 største kommuner. 

 

Bodø har generelt god anleggsdekning for mange idretter, f.eks. flerbrukshaller, fotballanlegg, 

skiløyper/turstier, orienteringskart, friluftslivsanlegg og golfanlegg.  

 

Bodø har mindre bra anleggsdekning for bl.a. isaktivitet, motorsport og svømming. 

 

 

Tilfredshet 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomførte i 2010, 2013 og 2015 en innbygger-

undersøkelse i norske kommuner, som måler tilfredshet med ulike tjenestetilbud. 

Undersøkelsene inneholdt blant annet én del om idrett. På spørsmålene knyttet til idrett scoret 

Bodø nest høyest i Nordland på «Mulighetene til selv å drive idrett». På spørsmålet 

«Mulighetene til selv å gå på sports- og idrettsstevner» var tilfredsheten høyest i Bodø av 

Nordlands kommuner. Innbyggerne i de ti største kommunene i landet hadde imidlertid enda 

høyere tilfredshet enn Bodø på begge ovennevnte parametere.    

  

 

Arrangementsarenaer 

Med litt tilpasninger og oppgradering kan det arrangeres større nasjonale mesterskap i de 

fleste idretter i Bodø.  

 

 

Områder for friluftsliv 

Bodø kommune har 19 kommunalt sikrede friluftsområder og 26 statlig sikrede 

friluftslivsområder. Dette er friluftsområder som er sikret ved offentlig erverv, 

bruksrettsavtaler eller langsiktige leieavtaler for å sikre allmennhetens bruk. I tillegg utgjør 

markagrensen, fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel, en viktig barriere for ivaretakelse 

av store, sammenhengende områder for friluftsliv nær de store befolkningskonsentrasjonene. 

Videre ivaretar kommuneplanens arealdel og ulike reguleringsplaner en rekke friområder og 

ferdselsforbindelser til marka eller andre friluftsområder i alle bydeler. 

 

4.3 Kvalitet på anlegg og områder 
Idretts- og friluftsanleggene i Bodø representerer store verdier. De skal ivaretas, være 

tidsriktige og oppgraderes fortløpende til dagens funksjonskrav.  

 

I følge Kommunal rapport 2017 var Bodø kommunes netto driftsutgifter til idrett og 

idrettsanlegg kr 604,- per innbygger. Gjennomsnittet for landet var kr 706,- i driftsutgifter per 

innbygger, mens de ti største kommunene i Norge hadde netto driftsutgifter kr 881,- per 

innbygger. Dette synliggjør at Bodø kommune har betydelig lavere driftsutgifter enn 

sammenlignbare kommuner. Hvorfor det er slik, og hvilke konsekvenser det gir, bør 

undersøkes nærmere. 

 

Kommunens viktigste utfordring er å sørge for at eksisterende anlegg er i en slik stand at de 

fungerer etter formålet. Det er derfor viktig å følge opp rehabiliteringsplaner med nødvendige 

midler. Ivaretakelse og rehabilitering av eksisterende anlegg for idretts- og friluftsaktivitet 

kommer fort i skyggen av planlegging og bygging av nye anlegg. For å opprettholde god 



bruksmessig kvalitet, sikkerhet og levetid er det viktig å gjennomføre forebyggende og 

verdibevarende vedlikehold og rehabilitering.  

 

Drift og vedlikehold av utendørs kommunale idrettsanlegg og friluftsområder utføres 

hovedsakelig av teknisk avdeling. I tillegg yter kommunen tilskudd til en rekke lag og 

foreninger som utfører driftsoppgaver på egne og kommunale idretts- og friluftslivsanlegg. 

Midler til daglig drift av anleggene prioriteres, herunder garantiforpliktelser ved nye anlegg 

og sikkerhet.  

  
Flere anlegg, økt aktivitet, lengre sesonger og høyere krav fra publikum medfører behov for 

høyere driftsintensitet. 

 
En del av anleggene, særlig idrettsanleggene begynner å få et betydelig etterslep i forhold til 

rehabilitering og oppgradering. I noen tilfeller kan man gi et bedre og mer omfattende 

treningstilbud til flere uten å båndlegge nytt areal. Det bør utarbeides tilstandsanalyser på 

hvert enkelt anlegg som synliggjør rehabiliteringsbehov med kostnadsoverslag.  

 

Med økt anleggsmasse, driftskompleksitet, krav om effektivisering av driften og god kvalitet i 

anleggene, må også andre driftsløsninger vurderes.  

 

 

  



5. VISJON OG HOVEDMÅL   
 

5.1 Visjon   
Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle 

 

Med dette mener vi at: 

Bodø kommunes folkevalgte og ansatte, i fellesskap med kommunens innbyggere, jobber for 

at bredden av anlegg, tilrettelegging og arealer gir muligheter for alle. 

 

5.2 Hovedmål 
Alle, særlig barn og unge, skal ha mulighet til å delta i idrett, benytte Bodøs mange 

idrettsanlegg og ha tilgang til nære turområder.   

 

Med dette mener vi at: 

Barn og unge skal kunne oppleve idrettsglede og mestring ved å delta i organisert idrett og 

bruk av ulike idrettsanlegg, og ved å benytte seg av nærmiljøanlegg i uorganisert 

sammenheng.  

 

Det er tilgang på gode frilufts- og naturopplevelser i alle bydeler, og at tilgjengelighet for alle 

skal ha fokus. 

 

5.3 Målgrupper  
Alle – med spesielt fokus på barn og unge i alderen 6-19 år. 

 
Selv med et overordnet mål om å legge til rette for at alle skal få drive med idrett og friluftsliv 

er enkelte deler av befolkningen særlig viktig. Av disse er barn og ungdom 6 – 19 år, personer 

med nedsatt funksjonsevne og lite aktive grupper de viktigste målgruppene.  

 

5.4 Bodø kommunes ansvar og rolle 
Bodø kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet for idrett, 

fysisk aktivitet og bruk av naturen. Dette er likevel ikke et uttrykk for at alle målområder og 

grupper er like viktige, og at kommunen påtar seg et ansvar for å tilrettelegge for alle typer 

særinteresser uavhengig av behov. Det er en kommunal oppgave å foreta nødvendige 

prioriteringer.  
 

5.5 Periodemål idrett og friluftsliv 
Videreutvikle satsningen på idrett og friluftsliv i tråd med prioritert forslag til 

handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Dette skjer gjennom årlig 

behandling av handlingsprogrammet i bystyret. 

 

 

 

 

  



6. BYDELSOVERSIKT FRAMTIDIGE UTFORDRINGER  
 

Bodø er regionsenter og fylkeshovedstad for Nordland. Bodø kommunes landareal er på 1 395 

km2, og kommunen har en kystlinje på hele 802 km. Landskapet er variert med storhavet og 

øyriket i vest, til fjorder og fjell i øst.  

Kommunesenteret ligger ytterst på Bodøhalvøya og cirka 85 % av kommunens 51 000 

innbyggere bor i byutviklingsområdet. Ut over kommunesenteret er Tverlandet med knapt 4 

000 innbyggere det andre tettstedet i kommunen. I tillegg er det et sentrum på Kjerringøy, et 

ved Saltstraumen og et i Misvær.  

Bodø har 51 558 innbyggere (per 1.1.2018). Dette utgjør ca. 21 % av Nordland fylkes 

innbyggere. Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 24 % 

 

Det er viktig at kommunen tar gode strategiske grep som sikrer areal for ulike former for 

fysisk aktivitet i rimelig nærhet til der folk bor. Dette bedrer den enkeltes mulighet til å foreta 

gode helsevalg. Gode oppvekstmiljø, tilhørighet og levekår som gir rom for fysisk aktivitet, 

styrker den enkeltes fysiske og psykiske helse og er samfunnsøkonomisk gunstig i et 

langsiktig perspektiv. Rammevilkårene som blir tilrettelagt av det offentlige har stor 

betydning for aktivitet og frivillighet. 

Befolkningen i Norge eldes. Det forventes økt antall seniorer fremover. Det har stor 

samfunnsmessig betydning at denne gruppen er frisk så lenge som mulig. Tilrettelegging for 

både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet er et godt virkemiddel i denne 

sammenhengen. 

  

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 3 314    4 393 4 203  7 546       6 756  7 020  6 531   5 475  3 645  1 898 50 781 

% 7 % 9 % 8 % 15 % 13 % 14 % 13 % 11 % 7 % 4 % 100 %

* Aldersfordeling per 4. kvartal 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Sentrum 
Befolkning: 11 384 innbyggere per 4. kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 17,3 % 

 

Bydelen består av områdene sør for riksvei 80 fra Skjæringa og 

vestover, samt områdene langs Olav V’s gate og til Langstranda. 

Idrettsanlegg: 

Status: Bydelen har tre flerbrukshaller, ett badeland, en fotballhall 11èr, 

tre kunstgress 11’er og én kunstgress 7’er. Anleggsdekningen vurderes 

som god.  

Utfordringer: Lite tilgjengelig areal til videreutvikling for idretts- og 

friluftslivsformål i bydelen. Behov for arealbruksplaner for områdene 

Aspmyra, Bankgata og Bodø Spektrum. Avklare Bodøs hovedarena for 

fotball de neste tiårene.  

 

Nærmiljøanlegg: 

Status: Det er få nærmiljøanlegg i bydelen. Flesteparten er i tilknytning 

til skolegårder. Noen få balløkker med grusunderlag. Leif Jönssons 

plass oppgraderes og ferdigstilles 2018. Rådhusparken/Solparken og 

Kvartal 99 skal oppgraderes med oppstart 2018. Uteområdene ved 

Bankgata skole skal oppgraderes i 2018.  

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.  

 

Friluftsliv: 

Status: Relativt god tilgang på parker, grøntområder og sjøen i bydelen. 

Flere skiltede nærturer. Moloen er det mest brukte utfartsområdet. 

Havnepromenade fra jernbanestasjonen til Moloen er under utvikling.  

Utfordringer: Sikre gode grønne forbindelseslinjer fra sentrum til ny 

bydel. Ivareta eksisterende grøntområder og øke kvaliteten på disse. 

 

Boligutbygging: Fortettingen og boligbyggingen i sentrum videreføres. 

Utviklingsområde vest utvikles som en forlengelse av bykjernen. 

Kvartalene ved Sivert Nilsens gate har potensiale til å transformeres til 

et nytt byområde med nye boliger. Det legges ikke til rette for større 

endringer av strukturen ut over dette. 

 

  

Idrettsanlegg:

Badeland (1)

Bowlinghall (2)

Flerbrukshall (3)

Fotball kunstgress 11'er (3)

Fotball kunstgress 7'er (1)

Fotballhall 11'er (1)

Friidrett delanlegg (1)

Gymsal (3)

Idrettshus (7)

Stupeanlegg (1)

Tennisbaner (4)

Tennishall (1)

Kart:

Nærmiljøkart (5)

Orienteringskart (1)

Turkart (1)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (10)

Skolegårder (5)

Parker (8)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Statlig sikrede 

friluftsområder (1)

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 574       672     723     1 840       1 531  1 466  1 492   1 420  971     695     11 384 

% 5 % 6 % 6 % 16 % 13 % 13 % 13 % 12 % 9 % 6 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017



6.2 Rønvik/Saltvern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkning: 10 603 innbyggere per 4. kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 21,8 %  

 

Bydelen består av områdene nord for riksvei 80 fra Skjæringa, 

Rønvikleira, Kvalvika og Rønvikjordene.  

 

Idrettsanlegg: 

Status: Bydelen har en flerbrukshall, en fotball kunstgress 11’er og to 

kunstgress 7’er. Det er ikke basseng i bydelen. Ny flerbrukshall ved 

Rønvikskolene er under planlegging i samarbeid med Nordland 

fylkeskommune.  

Utfordringer: Lite tilgjengelig areal til videreutvikling for idrettsformål 

i bydelen. Det bør utarbeides arealbruksplan for Stordalen. 

 

Nærmiljøanlegg: 

Status: Det er få nærmiljøanlegg og friområder i bydelen. Noen få 

balløkker med grusunderlag. Uteområdene ved Saltvern og Rønvik 

skoler er oppgradert med kunstgressløkker. Uteområdene ved 

Rønvikskolene skal oppgraderes i forbindelse med nye Rønvik 

videregående skole.  

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet. 

 

Friluftsliv: 

Status: Det er gode forbindelser til marka, med bl.a. kort vei til 

friluftsområdene på Rønvikfjellet, Rønvikjordene og Maskinisten. 

Bydelen har tilknytning til lysløypenettet. 

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering 

av infrastruktur som parkeringsplass og toalettforhold. 

Friluftsområdene har potensiale for mer og bedre tilrettelegging som gir 

økt tilgjengelighet for alle.  

 

Boligutbygging: Saltvern og Rønvik er stort sett utbygd. Det legges 

ikke til rette for større omforming eller nye boligområder.

Idrettsanlegg:

Båthus (1)

Flerbrukshall (1)

Fotball grus 11'er (1)

Fotball kunstgress 11'er (1)

Fotball kunstgress 7'er (2)

Gymsal (4)

Idrettshus (2)

Luftsportsanlegg (2)

Skatehall (1)

Skytebane innendørs (1)

Squashanlegg (1)

Tursti (1)

Turvei (1)

Kart:

Nærmiljøkart (4)

Orienteringskart (2)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (9)

Skolegårder (3)

Parker (5)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Statlig sikrede 

friluftsområder (1)

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 613       868     828     1 438       1 368  1 421  1 407   1 208  899     553     10 603 

% 6 % 8 % 8 % 14 % 13 % 13 % 13 % 11 % 8 % 5 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017
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Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Nordsia 
Befolkning: 3 284 innbyggere per 4. kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 25,2 % 

 

Bydelen består av områdene Bratten, Skivika, Løpsmarka, Skaug og 

Festvåg. 

 

Idrettsanlegg: 

Status: Bydelen har en flerbrukshall og en kunstgressbane 11’er. 18-

hulls golfbane på Myklebostad. Det er ikke basseng i bydelen. 

Utfordringer: Anleggsdekningen anses som god. 

 

Nærmiljøanlegg: 

Status: Bydelen har samlet sett god dekning på nærmiljøanlegg. 

Nærmiljøanleggene er i hovedsak knyttet opp mot skolegårdene, samt 

Bratten aktivitetspark. Øvrige er stort sett balløkker med grusunderlag.  

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet. 

 

Friluftsliv: 

Status: Flere av kommunes mest brukte friluftsområder ligger i 

bydelen, flere av disse er statlig sikret. Generelt kort vei til fjellet og 

sjøen. Framtidig utvikling av Geitvågen camping- og friluftsområde er 

under utredning. 

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering 

av infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. 

Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging. 

 

Boligutbygging: Skivik og Løpsmark er stort sett utbygd. Det legges 

derfor ikke til rette for nye boligområder ut over det som er regulert.  

  

Idrettsanlegg:

Flerbrukshall (1)

Fotball kunstgress 11'er (1)

Golf korthullsbane (1)

Golfbane 18 hull (1)

Grusbane 7'er (2)

Gymsal (2)

Idrettshus (1)

Klatrevegg utendørs (1)

Radiobilbane (1)

Trialløype (1)

Turvei (1)

Kart:

Nærmiljøkart (2)

Orienteringskart (2)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (17)

Skolegårder (2)

Badeplass (3)

Overnattingshytte (1)

Kommunalt sikrede 

friluftsområder (3)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Statlig sikrede 

friluftsområder (4)

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 268       295     266     472          468     464     518      342     142     49       3 284    

% 8 % 9 % 8 % 14 % 14 % 14 % 16 % 10 % 4 % 1 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017
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Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Alstad, Bodøsjøen og Grønnåsen 
Befolkning: 8 974 innbyggere per 4. kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 29,1 % 

 

Bydelen består av Alstad, Bodøsjøen, Grønnåsen, samt Bodin leir og 

Bodø flystasjon. 

Idrettsanlegg: 

Status: Bydelen har tre kunstgressbaner 7’er. Det er ikke flerbrukshall 

eller basseng i bydelen. 

Utfordringer: Lite tilgjengelig areal til videreutvikling for idrettsformål 

i bydelen. Bydelen mangler flerbrukshall og kunstgressbane 11’er. 

Flerbrukshall bør vurderes i sammenheng med utvidelse av 

skolekapasiteten i bydelen. 

Nærmiljøanlegg: 

Status: Bydelen har få nærmiljøanlegg. Nærmiljøanleggene er i 

hovedsak knyttet opp mot skolegårdene. Øvrige er stort sett balløkker 

med grusunderlag. 

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet. 

Friluftsliv: 

Status: God tilgang til friluftsområder ved sjøen og i marka. Bydelen 

har tilknytning til lysløypenettet. 

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering 

av infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. 

Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging. 

Videreføring av kyststien mot Mørkvedbukta. Sikring av Bodøelv 

elvepark. 

Boligutbygging: Det er kapasitetspress på Bodøsjøen skole samtidig 

som at det er flere boligområder som står klare til å bygges ut. Disse 

boligområdene må vente til det er tilfredsstillende skolekapasitet i 

området.  

Alsgården og området rundt: Forretningsarealene og næringsarealene 

med adkomst fra Trålveien kan transformeres fra rene nærings- eller 

forretningsarealer til kombinert formål med mulighet for bolig. Ut over 

dette legges det ikke til rette for omforming av næringsarealer. 

  

Idrettsanlegg:

Fotball kunstgress 7'er (3)

Friidrett delanlegg (1)

Grusbane 11'er (1)

Gymsal (6)

Klatreanlegg, buldring (1)

Sandvolleyballbane (1)

Squashanlegg (1)

Tur-/skiløype (2)

Turvei (1)

Kart:

Nærmiljøkart (3)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (14)

Skolegårder (5)

Parker (1)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 686       955     970     1 275       1 208  1 457  1 122   647     480     174     8 974    

% 8 % 11 % 11 % 14 % 13 % 16 % 13 % 7 % 5 % 2 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017
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Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Hunstad, Mørkved og Støver 
Befolkning: 10 088 innbyggere per 4. kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 25,3 % 

 

Bydelen består av Hunstad, Mørkved, Støver, samt Bestemorenga og 

Soløyvatnet. 

Idrettsanlegg: 

Status: Det er to flerbrukshaller og en basis- og turnhall i bydelen, én 

kunstgress 11’er og én kunstgress 7’er. Det er tre basseng med ulike lengder i 

bydelen. Flere av byens spesialanlegg ligger i tilknytning til Bestemorenga og 

Mørkvedlia.  

Nye Mørkvedbukta skole etableres med volleyballhall og en ny kunstgress 

7’er. Klatrehall er under bygging i Mørkvedlia. Rulleskiløype og 15 meters 

skytehall er under etablering på Bestemorenga.  

Utfordringer: Det er behov for rehabilitering av Bodin bad som eies av 

Nordland fylkeskommune. Det er kun én kunstgressbane 11’er mellom Bodø 

Spektrum og Tverlandet.  

Nærmiljøanlegg: 

Status: Bydelen har mange nærmiljøanlegg. Nærmiljøanleggene er i hovedsak 

knyttet opp mot skolegårdene. Nesten halvparten av nærmiljøanleggene er 

balløkker med grusunderlag. 

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet. 

 

Friluftsliv: 

Status: God tilgang til friluftsområder ved sjøen og i marka med bl.a. Futelva 

elvepark og Soløyvatnet. Bydelen har god tilknytning til lysløypenettet.  

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering av 

infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. 

Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging. 

Videreføring av kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta. Tiltak ved 

hovedinnfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark på Heia vurderes. 

 

Boligutbygging: Hunstad sør er avsatt til bolig og det er vedtatt 

områdereguleringsplan for utbyggingen. Mørkved sør forblir boligreserve i 

planperioden.  

Idrettsanlegg:

Flerbrukshall (2)

Fotball gress 11'er (1)

Fotball kunstgress 11'er (1)

Fotball kunstgress 7'er (1)

Friidrettsanlegg (1)

Grusbane 11'er (2)

Grusbane 7'er (1)

Gymsal (4)

Idrettshus (11)

Klatrevegg, innendørs (1)

Langrennsløype (1)

Lerduebane (1)

Luftsportanlegg (1)

Ridehall (1)

Skistadion (1)

Skyteanlegg, bane inne (2)

Skyteanlegg, feltbane (1)

Skyteanlegg, pistolbane ute (1)

Skyteanlegg, riflebane (2)

Skyteanlegg, viltbane (1)

Stupeanlegg (2)

Svømmebasseng 12,5m (1)

Svømmebasseng 16,5m (1)

Svømmebasseng 25m (1)

Travbane (1)

Tur-/skiløype (4)

Turnhall (1)

Turvei (5)

Kart:

Nærmiljøkart (10)

Orienteringskart (8)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (38)

Skolegårder (5)

Badeplass (1)

Statlig sikrede friluftsområder 

(5)

Kommunalt sikrede 

friluftsområder (2)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 762 978   815     1 772       1 424  1 341  1 189   1 037  603     167 10 088 

% 8 % 10 % 8 % 18 % 14 % 13 % 12 % 10 % 6 % 2 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017
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Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Tverlandet og Saltstraumen 
Befolkning: 5 028 innbyggere per 4. kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 27,3 % 

 

Bydelen består av områdene fra Vikan og øst mot kommunegrensen til 

Fauske, Vatnvatnet, Heggmoen, samt områdene sørover langs 

Saltstraumveien. 

 

Idrettsanlegg: 

Status: Bydelen har en flerbrukshall. En mindre flerbrukshall etableres i nye 

Tverlandet skole. To kunstgressbaner 11’er i bydelen. Hall- og kunstgress-

dekning anses som god. Det er to basseng i bydelen. Hopen skistadion er 

under utvikling. 

Utfordringer: Behov for rehabilitering av bassenget og idrettshallen på 

Tverlandet er under utredning.  

Nærmiljøanlegg: 

Status: Flere av nærmiljøanleggene er i tilknytning til grunnskolene i bydelen. 

Flesteparten av nærmiljøanleggene er balløkker med grusdekke. Få 

nærmiljøanlegg i Saltstraumen. Det skal etableres flere nærmiljøanlegg ved 

nye Tverlandet skole. 

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet. 

Friluftsliv: 

Status: God tilgang til friluftsområder ved sjøen og marka, samt godt utbygd 

turløypenett. Bydelen har mange statlig sikrede friluftsområder. Saltstraumen 

står i en særstilling som en internasjonalt kjent turistattraksjon. 

Utfordringer: Høy bruk av friluftsområdene gir behov for oppgradering av 

infrastruktur som parkeringsplasser, toalettforhold, veier og stier. 

Friluftsområdene har potensiale for mer universell tilrettelegging. Behov for 

besøksstrategi/masterplan for Saltstraumen friluftsområde og arealene rundt. 

Rehabilitering av bru ved Valnesvatnet. 

 

Boligutbygging: I planperioden legges det til rette for at flere framtidige 

boligområder på Tverlandet kan reguleres og bygges ut. Enkeltområder i 

nærhet til den nye skolen og nærhet til sentrum av Tverlandet skal reguleres 

og klargjøres for utbygging.  

Idrettsanlegg:

Flerbrukshall (1)

Fotball kunstgress 11'er (2)

Friidrett delanlegg (1)

Golfbane 9 hull (1)

Grusbane 11'er (2)

Gymsal (2)

Idrettshus (2)

Langrennsløype (1)

Svømmebasseng 12,5m (1)

Svømmebasseng 25m (1)

Tur-/skiløype (2)

Kart:

Nærmiljøkart (2)

Orienteringskart (4)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (17)

Skolegårder (3)

Badeplass (2)

Overnattingshytte (3)

Statlig sikrede 

friluftsområder (11)

Kommunalt sikrede 

friluftsområder (11)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 350 512   510     633          634     714     591      571     373     140 5 028    

% 7 % 10 % 10 % 13 % 13 % 14 % 12 % 11 % 7 % 3 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017
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Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Kjerringøy og Værran 
Befolkning: Kjerringøy 375 innbyggere, Værran 169 innbyggere per 4. 

kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: Kjerringøy 19,2 %, Værran 

20,1 % 

Kjerringøy: 

 

Værran: 

 

Idrettsanlegg: 

Status: Det er få idrettsanlegg i bydelene.  

Utfordringer:  

Nærmiljøanlegg: 

Status: Det er få nærmiljøanlegg i bydelene foruten i skolegårdene. 

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet. 

 

 

Friluftsliv: 

Status: God tilgang til friluftsområder i sjø og på land.  

 

Utfordringer: Noen utfordringer med slitasje på de mest brukte stiene på 

Kjerringøy.  

 

  

Kjerringøy:

Idrettsanlegg:

Gymsal (1)

Fotball gress 7'er (1)

Idrettshus (1)

Skyteanlegg, riflebane (1)

Kart:

Nærmiljøkart (3)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (2)

Skolegårder (1)

Badeplass (1)

Kommunalt sikrede 

friluftsområder (1)

Statlig sikrede 

friluftsområder (2)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Værran:

Idrettsanlegg:

Gymsal (1)

Kart:

Nærmiljøkart (1)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (1)

Skolegårder (2)

Statlig sikrede 

friluftsområder (1)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Kommunalt sikrede 

friluftsområder (1)

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 16    34     22        21             30        44        62         66        53        27    375       

% 4 % 9 % 6 % 6 % 8 % 12 % 17 % 18 % 14 % 7 % 100 %

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 11    16     7          20             20        12        24         28        18        13    169       

% 7 % 9 % 4 % 12 % 12 % 7 % 14 % 17 % 11 % 8 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017
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Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Skjerstad og Misvær 
Befolkning: 876 innbyggere per 4. kvartal 2017. 

Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 18,2 % 

 

 

Idrettsanlegg: 

Status: Bydelen har én kunstgressbane 11’er og en volleyballhall. Vestvatn 

alpinanlegg ligger utenfor Misvær sentrum. 

Utfordringer: Ferdigstille Vestvatn alpinanlegg og å finne bærekraftig 

driftsmodell. 

 

Nærmiljøanlegg: 

Status: Størstedelen av nærmiljøanleggene er i tilknytning til skolegårdene. 

 

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet. 

 

 

Friluftsliv: 

Status: God tilgang til friluftsområder i sjø og mark. Bydelen har lysløyper. 

 

Utfordringer: Rehabilitering av bru i Børelv. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettsanlegg:

Alpinanlegg (1)

Fotball kunstgress 11'er (1)

Grusbane 11'er (1)

Gymsal (3)

Idrettshus (3)

Langrennsløype (5)

Skyteanlegg, riflebane (2)

Snøproduksjonsanlegg (1)

Svømmebasseng 12,5m (1)

Tursti (4)

Volleyballhall (1)

Kart:

Nærmiljøkart (2)

Orienteringskart (2)

Nærmiljø:

Nærmiljøanlegg (7)

Skolegårder (2)

Badeplass (1)

Overnattingshytte (4)

Statlig sikrede 

friluftsområder (1)

Friluftsområder og 

parkanlegg:

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 29 år 30 - 39 40 - 49 50  - 59 60 - 69 70 - 79 80 + Sum

Antall 34    63     62        75             73        101     126      156     106     80    876       

% 4 % 7 % 7 % 9 % 8 % 12 % 14 % 18 % 12 % 9 % 100 %

* Per 4. kvartal 2017
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7. IDRETT   
 

Strategier: 

− Ivareta og oppgradere eksisterende anlegg  

− Realisere anlegg for aktiviteter som har lav anleggsdekning, f.eks. isaktivitet og 

svømming 

− For idretter som har gode tilbud per i dag, men samtidig ønsker økt anleggsdekning, gis 

lag og foreninger et større ansvar med å realisere, ivareta og drifte anlegg for egne idretter. 

− Utarbeide arealbruksplaner for de større idrettsparkene; Mørkvedlia, Tverlandet, 

Stordalen, Spektrum og Bankgata.  

 

7.1 Prioritering mellom behov 
Bystyret i Bodø har vedtatt økonomiplanen for 2018-2021. Det legges opp til å investere for 

over kr 400 mill. til omlag 20 forskjellige anleggstiltak innen idrett og friluftsliv. Dette til 

kommunale anlegg og som tilskudd, lån og garantier til private tiltak. Omtrent parallelt har 

bystyret vedtatt å gjennomføre en revisjon av Plan for idrett og friluftsliv. Lag/foreninger og 

andre har spilt inn sine ønsker og behov, og mange har forhåpninger til at deres initiativ får 

støtte. 

 

Nåværende økonomiplan er bindende ut 2018. Det er denne planens oppgave å synliggjøre de 

behov som foreligger fra 2019, uavhengig av Bodø kommunes tidligere vedtak eller økonomi.   

 

En sentral problemstilling i kommunes idrettspolitikk er hvordan en ivaretar, utvikler og 

prioriterer mellom ulike anlegg. En rekke faktorer skal hensynstas når idrettsanlegg skal 

bygges: folkehelsen, breddeidrettens behov, toppidrettens behov, aktivitet for barn/ungdom 

med mer. I tillegg vil prioriteringene være av geografisk karakter knyttet til hvor anlegg skal 

bygges, samtidig som prioriteringer må gjøres mellom de ulike særidrettene og deres behov. 

Bodø kommune har i tillegg et spesielt ansvar for å ivareta skolenes behov for gode og 

funksjonelle kroppsøvingslokaler, som også skal kunne brukes av idretten og andre etter 

skoletid.    

 

I Bodø er de fleste idrettsgrener, som det er tradisjon for i Norge, representert. Antall 

medlemskap i idrettsklubbene og bedriftsidretten er høyt. Dette er positivt for innbyggerne og 

for kommunen som sådan. Antall idrettsgrener gir mulighet for mange valg for innbyggerne. 

Imidlertid gir det også noen utfordringer for kommunen. Forventningene til innbyggerne om 

hva det offentlige skal tilby er større enn hva som er mulig å imøtekomme på anleggs-siden.  

 

Alle anleggstyper for idrett som søkes etablert, skal gis en behovsvurdering både sett opp mot 

forventet aktivitetsmengde i anlegget, og økonomi/drift i forhold til investeringen. Som 

regionhovedstad er det også viktig å være tilrettelegger for større idrettsanlegg som gir rom 

for store idrettsarrangement, men samtidig ivareta lokale behov for idrettsanlegg i bydelene. 

 

 

7.2 Idrettsarealer   
Bodø er en by i vekst. Dette bidrar til økt behov for arealer til bolig, næring, infrastruktur og 

fysisk aktivitet. Fortettingen i sentrum og i bydelene rundt øker presset på bruk av arealene.  
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Det er en utfordring å bevare og utvikle viktige arealer for idrett og friluftsliv, spesielt med 

tanke på lek og rekreasjon der folk bor. Gode og trygge forbindelseslinjer og sti- og løypenett 

må sikres sammen med arealer for idrett og friluftsliv.  

 

Idrettsanlegg er i stor grad arealkrevende og betinger langsiktig planlegging. Større 

spesialanlegg, for eksempel ishall eller svømmehall, må vurderes særskilt i forhold til 

plassering. I Bodø vil slike anlegg være bydelsovergripende i sin funksjon. Spesialanlegg vil 

vanligvis måtte gi reiseavstand for mange.  

 

Bruksmessig er det likevel gunstig med flere anlegg i nærheten av hverandre og utdannings-

institusjoner. Dette pga. det sosiale samspillet som skapes blant brukere/trenere, høy bruk, 

drift, lett tilgjengelighet offentlig transport mm. For flere områder, for eksempel Mørkvedlia, 

Bankgata, Tverlandet, Bodø Spektrum, Aspmyra og Stordalen, kan det være hensiktsmessig å 

utarbeid egne områdeplaner for å se tilgjengelig areal og alle behov og ønsker i sammenheng.  

 

Videre er det viktig at kommuneplanens arealdel ivaretar tilstrekkelig med arealer til formålet 

i et langsiktig perspektiv. På sikt vil større arealkrevende idrettsanlegg, som er vanskelig å 

finne plassering til i dag, kunne løses etter flytting av flyplassen.  

 

  

7.3 Idrettsarenaer i bydelene 
Det er viktig at det er arenaer for de største idrettene i alle bydelene. Flerbrukshaller, 

kunstgressbaner, turløyper og nærmiljøanlegg ivaretar behovene for de fleste idrettsgrenene 

og skolene. For kommunen er det viktig å se alle anleggene under ett når det gjelder bruk og 

utnyttelse. Imidlertid er nærhet til anlegg viktig for jevnlig bruk. Nærhet til anlegg skaper 

tilhørighet i eget boområde og er samtidig viktige sosiale arenaer spesielt for barn og unge. 

Når anleggene etableres sammen med skole og barnehage skapes et enda større «eierforhold» 

til anleggene og de får høy bruksfrekvens. 

 

Langsiktig utfordring for idrettens del ved slike løsninger, kan være mangel på utvidelses-

muligheter og at særlig deler av utendørsanlegg kan stå i fare for å bli bygd ned hvis skole har 

behov for utvidelsesmuligheter. Dette bør unngås. Generelt er det knapphet på areal i 

sentrumsområdene, fra Mørkved til Løpsmark. 

 

Rønvik skolekrets får sin flerbrukshall når ny videregående skole bygges. På Tverlandet 

utredes behovet for å erstatte nåværende idrettshall.  

 

Bydelen Alstad, Bodøsjøen og Grønnåsen har 29,1 %. andel barn/ungdom fra 0-19 år. Det er 

høyest andel i kommunen. Her burde det vært flerbrukshall og kunstgress 11’er fotballbane. 

Dette vurdert ut fra antall barn/unge og aktivitetsnivå. Muligheten vurderes i sammenheng 

med skoleutvidelser i bydelen. Utvikling av bydelen fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen vil 

innebære behov for nye idrettsanlegg. 

 

De nye og små kunstgressløkkene ved Rønvik og Saltvern skoler er gode eksempler på anlegg 

som alle grunnskolene burde hatt i gangavstand. Muligheten til å islegge løkkene vinters tid 

bør legges til rette for, og driften bør i større grad kunne gjøres av frivilligheten. Aspmyra 

Stadion planlegger å skifte sitt kunstgress omkring 2022. I den forbindelse bør det vurderes 

gjenbruk og satt av midler til en egen «skolekunstgressløkkepakke». Spesielt nevnes 

distriktskolene på Misvær, Skaug og Kjerringøy, men også for flere sentrumsskoler. 
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7.4 Større spesialanlegg i idrett 
Anlegg som vi har få av, eller bare ett, må man finne seg i gir reiseavstand for mange. 

Imidlertid bør anleggene ligge sentralt og lett tilgjengelig i nærhet til offentlig transport. Slike 

anlegg bør ligge koblet opp mot skole eller andre idrettsanlegg for å kunne gi maks bruks-

frekvens og driftsbesparende synergier. Eksempler her er klatrehall, basishall turn, ishall, 

større svømmeanlegg, etc.  

 

Sambruk flere idrettsanlegg 

Gode eksempler på sambruk er Bodø Spektrum og Mørkvedlia idrettspark. Størrelsen på det 

regulerte arealformålet til idrett har over tid gitt mulighet for å etablere flere ulike anleggs-

typer etter hvert som nye behov kommer til. Dette gir gode synergieffekter hvor aktivitet avler 

mer aktivitet. Sambruk kan også innebære idrettsbygg som kan huse flere idrettsgrener. Et 

annet eksempel er Bankgata flerbrukshall, som med ekstra aktivitetsrom og skillevegger, øker 

kapasiteten betydelig. Uten ekstra arealbruk og for en noenlunde rimelig penge.    

 

Oppgradering av anlegg/standardheving 

I noen tilfeller kan man gi et bedre og mer omfattende treningstilbud til flere uten å båndlegge 

nytt areal. Dette er blant annet gjort ved omlegging av grus til kunstgress på eksisterende 

fotballbaner. Samtidig er det viktig å ivareta det man har av anleggsmasse, da det 

representerer store verdier. Anleggene må imøtekomme de krav som idretten har og arenaene 

bør oppleves gode å oppholde seg i/på 

 

 

 

7.5 Noen sentrale hovedanlegg 
 

Svømmehaller 

Norges Svømmeforbund anbefaler 1 stk. 25 meters basseng per 10 000 innbyggere. Bodø har 

2 slike basseng; Tverlandet med fire baner og Bodin bad på Mørkved med seks baner, begge 

har rehabiliteringsbehov. I tillegg har vi Nordlandsbadets badeland og mindre skolebasseng.  

 

Bassenget på Tverlandet er vedtatt skal rehabiliteres i perioden.  

Bodø kommune bør gå i dialog med Nordland fylkeskommune om rehabilitering av Bodin 

bad, samt vurdering av videre driftsform. 

Bykjernen i sentrum bør ha tilbud om et 25 meters basseng. Det anbefales at Bodø Spektrums 

initiativ til å bygge i tilknytning til Nordlandsbadet prioriteres og utredes nærmere.  

 

Et eventuelt 50 meters basseng bør legges sentrumsnært, i nærheten av flesteparten av 

innbyggerne og nær offentlig infrastruktur. I inneværende periode vurderes dette som for 

kostbart og lite aktuelt. Framtidig kan det vurderes i Ny By.  

 

Svømmehall- og bassengstrukturen i kommunen bør utredes nærmere før beslutning. Her bør 

også de mindre skolebassengene inngå i vurderingene. 

 

 

Fotballstadion  

Aspmyra stadion er hovedanlegget for fotball i Bodø. Det meste av bygningsmassene innenfor 

stadionområdet eies likevel av private. FK Bodø/Glimt er stor leietaker og største bruker. I 
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tillegg noe aldersbestemt breddefotball. Nåværende og framtidige behov for Aspmyra stadion, 

som kommunens hovedanlegg for fotball bør ivaretas i et perspektiv på minst tretti år.  

 

 

 

Fotballhall  

Fotballklubbene i Bodø ønsker en fotballhall til, primært på Mørkvedlia. I tillegg har bystyret 

vedtatt utredning av mulig fotballhall på Tverlandet, det blir gjort høsten 2018. Kapasiteten på 

utendørs kunstgressbaner vurderes som god store deler av året. Investering og drift av 

eventuell ny fotballhall bør løses av klubbene selv. Bodø kommune kan være behjelpelig med 

å se på tomteløsning.  

 

 

Ishall 

I Bodø er det betydelig egenorganisert interesse for is- og skøyteaktiviteter, når det har vært 

naturgitte forhold for det. Ishall anses som viktig å realisere i planperioden. Særlig med tanke 

på barn, unge og breddeaktivitet vinterstid. Per i dag er det svært varierende og til dels 

manglende fasiliteter for isaktivitet. Det foreslås å prioritere realisering av en enkel 

treningshall med underkjøling i planperioden. Plassering vurderes nærmere. 

 

 

Skyting 

Landsskytterstevnet skal arrangeres på Bestemorenga i 2021. Behovet for oppgraderinger på 

Bestemorenga og kommunens arealer kartlegges tidlig.  

 

 

Friidrett 

Friidrettsbanen på Mørkvedlia foreslås prioritert med å rehabilitere indre bane samt 

remerking. Det foreslås ikke å prioritere friidrettshall i denne perioden. 

 

 

Alpinanlegg  

Misvær IL har rehabilitert og oppgradert Vestvatn alpinanlegg. Det er utfordringer mht. 

daglig drift og økonomi som må løses på forholdsvis kort sikt.   

 

Bodø skiklubb Alpinor har i 2018 hatt stabil drift i sentrumsnære Skarmoen alpinanlegg. 

Ønsker å utvide bakken fra dagens 250 meter til 900 meters lengde. Politisk sak om Bodø 

kommunes involvering i Skarmoen legges fram høsten 2018. 

 

 

 

  



32 

Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

7.6 Bruk av kommunale idrettsanlegg 
 

Timefordeling   

Tilgang til bruk av kommunale idrettsanlegg er kanskje den viktigste forutsetning for den 

daglige idrettsaktivitetene i de fleste lag og foreninger. Fordeling av treningstimer er et viktig 

arbeid som det er stor interesse rundt.  

 

Kulturkontoret koordinerer og samordner søknader for alle kommunale anlegg og flere 

private. Hensikten er å sikre mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling idrettene og 

idrettslagene imellom. Representanter fra Bodø idrettsråd, Bodø Spektrum KF, 

Mørkvedhallen SA og Kulturkontoret vurderer søknadene og utarbeider forslag til fordeling. 

Bodø idrettsråd er å rådgivende organ rundt de prinsipielle idrettspolitiske forhold rundt 

timefordelingen. Bodø idrettsråd kan fatte avgjørelser i timefordeling på vegne av sine 

medlemmer, så fremt det ikke får større driftsmessige konsekvenser for kommunen.  

 

Timer i gymsaler tildeles i hovedsak til aldersgruppen 6 – 12 år. I idrettshaller og 

Nordlandshallen tildeles det i hovedsak timer til brukere fra 13 år og opp.  

 

Bodø idrettsråd og Kulturkontoret har i samarbeid med fotballklubber og anleggseiere 

utarbeidet retningslinjer for disponering og bruk av fotballanlegg i Bodø. Bystyret har sluttet 

seg til retningslinje for bruk av fotballanlegg. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for bruk 

av kommunale gymnastikksaler og Bodin bad.  

 

Arrangement  

Kommunen ønsker at lag og foreninger skal være vertskap for arrangement. Det kan søkes om 

tilskudd til planlegging og gjennomføring. Tilskudd behandles politisk. 

 

Leiepriser i kommunale anlegg 

Idrettsanleggene er prioritert for barn og unge, med lavere pris enn for voksne. Kommunen 

yter tilskudd direkte til Mørkvedhallen SA og Bodø Spektrum KF for å opprettholde lik 

timepris for barn og unge. Bodø bystyre behandler årlig leieprisene i de kommunale 

idrettsanleggene ved behandlingen av budsjett og økonomiplan. 

 

I planperioden bør det sees på om det er behov for ytterligere differensiering av leieprisene. 

 

 

 

  



33 

Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

8. FRILUFTSLIV   
 

Målsettinger: 

- Bedre tilgangen for flere brukergrupper 

- Økt bruk hele året 

Strategier:  

- Øke kvaliteten generelt i friluftsområdene 

- Utarbeide besøksstrategi for Saltstraumen og Sjunkhatten  

- Oppgradere noen sentrale friluftsområder  

De fleste av Bodøs friluftsområder, stier og løyper har høy bruksfrekvens og bruken øker hele 

året. De tradisjonelle friluftsområdene og ferdselsårene har ulikt bruk og ulike brukere. 

Generelt brukes ferdselsårene nok i høyere grad til mosjon og tur av voksne mens de 

tradisjonelle friluftsområdene antakelig trekker flest barnefamilier.  

 

8.1 Stier og løyper     
Gjennom STImuli, Bodø kommunes målrettede satsing på bostedsnære turløyper i Bodø, er 

det gjennom en årrekke gjennomført store og til dels kostnadskrevende oppgraderinger av 

turløyper og stier i tillegg til skilting og merking. 

 

Ferdigstilling av Soløyvatnet rundt og Keiserstien er eksempel på tiltak som har ført til en 

formidabel bruksøking. Den planlagte kyststien mellom Bodøsjøen og Mørkvedbukta vil 

komplimentere nærturtilbudet i Bodø, som lavterskeltilbud nært store boligområder, som 

miljøvennlig, trygg transportåre og ved å knytte sammen viktige friluftsområder langs fjorden.  

 

8.2 Friluftsområdene - utfordringer og potensiale    
Over år har bare det mest nødvendige vedlikeholdet vært gjennomført og det er ikke investert 

i aktivitetsfremmende tiltak. Til sammen har det blitt et betydelig etterslep. Fylkesmannen 

påpekte i forbindelse med forrige revidering av «Forvaltningsplan for statlig sikrede 

friluftsområder» at ambisjonene for de enkelte områdene kunne vært større. Dette gjelder også 

de mest brukte friluftsområdene i kommunen. 

 

Bydelsoversikten viser at områdene på kort sikt har behov for generell kvalitetsheving. 

Standardutrustning, bordbenker, søppelbokser og toaletter m.m., har behov for enkel 

oppgradering eller utskiftning. Hvis flere brukergrupper skal gis tilgang, må det i tillegg 

gjøres mindre utbedringer mange steder.  

 

I de fleste friluftsområdene går langsiktige behov i retning av større oppgraderinger av 

standardutrustningen og tiltak for mer variert aktivitet. Asfaltering av veier og 

parkeringsplasser, flere og mer tidsriktige toaletter m.m. er eksempler på dette. Dette vil gi 

høyere kvalitet og redusere vedlikeholdsbehovet. Noen friluftsområder bør særskilt 

oppgraderes og gjøres enda mer attraktive for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 
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Det er i dag få tiltak spesifikt rettet mot friluftsaktivitet i sjø og vann i Bodøområdet. 

Eksempler på tiltak kan være kano- og kajakkutsett, naust/bu for oppbevaring av utstyr og 

parkeringsmuligheter ved viktige utfartssteder. Slike tiltak kan være med på å øke 

aktivitetsnivået og senke terskelen for “blått” friluftsliv.  

 

I kommunen er det få områder som er spesielt tilrettelagt for brukere med nedsatt 

funksjonsevne. Bedring av tilgang til friluftsområdene, baderampe for rullestolbrukere eller 

universelt utformet gapahuk med grillplass er tiltak som kommer flere brukergrupper til gode. 

 

Bodø kommune har en rekke bruer i som i utgangspunktet bare tjener frilufts- og 

rekreasjonsformål. Flere av disse har større rehabiliteringsbehov, bl.a. Vasshauet bru ved 

Valnesvatnet og Høglia bru ved Børvatnet. Dersom ikke disse bruene rehabiliteres må de på 

sikt stenges for biltrafikk.  

 

8.3 Arealer til friluftsliv  
Når presset på tilgjengelige arealer er stort må gode arealer for friluftsliv og adkomst til disse 

sikres i overordnet planarbeid og følges opp i detaljregulering og byggesaker. 

I forbindelse med planlegging av Ny by kommer det en helt unik mulighet for å etablere gode 

grønne områder forbindelseslinjer internt i bydelen samt mellom sentrum og Ny by. 

 

Statlig sikring av areal for friluftsliv 

Enkelte områder er å anse som så viktige at de bør sikres statlig eller kommunalt, for 

eksempel på grunn av spesiell natur- eller bruksverdi. Felles er at det vil være en fordel for 

allmennheten og for Bodø kommune som forvaltnings- og driftsenhet med offentlig eierskap. 

Eksempler på dette Bodøelv elvepark med omliggende områder, bystrendene i Breivika og 

Kvalvika samt noen eiendommer i Bodømarka. 

 

Områder i særstilling 

Bodø kommune har flere friluftsområder som står i en særstilling. Saltstraumen og 

Sjunkhatten nasjonalpark har mer enn bare lokal og regional interesse.  

 

Saltstraumen 

I Saltstraumen øker besøkstallet fra år til år. Store deler av området er statlig sikret og 

Miljødirektoratet har de siste årene vært med og finansiert mange tiltak. Offentlige toaletter, 

informasjonstavler, kyststien, skoging og beiting, trafikkregulering gjennom skilting m.m. 

Dette er eksempler på tiltak som delvis har vært nødvendig for å regulere turiststrømmene og 

gi besøkende et minimumstilbud.  

 

Det bør utarbeides en besøksstrategi for Saltstraumen som viser hvilke som er nødvendige for 

å balansere naturverdier, besøkstrykk og lokal verdiskaping i området.  

 

Sjunkhatten nasjonalpark 

Sjunkhatten nasjonalpark er et stort og tilnærmet urørt fjellområde med varierte 

landskapskvaliteter. Bodø kommune har ansvar for tilrettelegging i randsonen og ved 
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innfallsportene i kommunen. Sjunkhatten er også barnas nasjonalpark og det skal derfor 

fokuseres spesielt på barn ved planlegging av tiltak. Nasjonalparkstyret skal utarbeide en 

besøksstrategi for området. 

 

8.4 Økonomiske konsekvenser 
Både de kortsiktige og de langsiktige behovene har økonomiske konsekvenser. Hver for seg 

representerer ikke mindre vedlikeholdstiltakene behovene store summer, men når det totale 

antallet områder tas i betraktning, utgjør det betydelige summer. Større investeringsprosjekt 

må løftes frem i egne saker og innarbeides i økonomiplanen, som større rehabiliteringer av 

enkeltområder eller bruer. 

Noen nødvendige tiltak i de tradisjonelle friluftsområdene knyttet til ferdselsårer kan løses 

gjennom STImuli både på kortere og lang sikt.  

 

Statlig medfinansiering 

De statlig sikrede friluftsområdene åpner også opp for å søke om statlig medfinansiering. I 

dag går Miljødirektoratet inn med inntil 50 % av kostnadene ved godkjente tiltak.  

 

8.5 Utbyggingsavtaler 
I forbindelse med utbygging av nye boligområder kommer det i etterkant ofte spørsmål fra 

beboere om stitilknytning til eksisterende stinett eller etablering av nye tiltak. Det hadde 

derfor vært gunstig å få inn et vilkår om dette inn i nye utbyggingsavtaler i Bodø, slik det for 

eksempel er gjort på Slakteritomta og Hunstad Sør.  
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9. NÆRMILJØ OG OPPVEKST  
 
Målsetting 

Beboere i alle bydeler og distrikt skal ha tilgang til nære turområder og tilbud som legger til 

rette for lavterskel egenorganisert aktivitet i nærmiljøet.  

 

Strategier 
- Rehabilitering og oppgradering av skolegårder og bydelsparker 

- Satsing på utendørs aktivitetsparker, inkl. utendørs treningspark og skatepark 

- Satsing på kyststi med høy grad av tilgjengelighet for alle 

- Skilting og merking av rundturer og turmål nært der folk bor  

- Utarbeiding av handlingsplaner, for bl.a. stier og løyper, snarveier, parker 

- Samlokalisering med andre anlegg og gode kollektivforbindelser vektlegges 

 
Status og utfordringer 

Bydelsoversikten viser at det finnes relativt mange nærmiljøanlegg i Bodø. Kvaliteten er 

varierende. Det er igangsatt en oppgradering av noen skolegårder. I forbindelse med nye 

skoler på Tverlandet og i Mørkvedbukta legges det vekt på gode uteområder og den samtidige 

funksjonen som bydelspark. Samtidig er etterslepet stort og mange skolegårder og nærmiljø 

har varierende kvalitet.  

 

Tilbud for ungdom 13-19 år som ikke deltar i organisert idrett er generelt begrenset med tanke 

på gode møteplasser og arenaer for aktivitet.  Skating, parkour og sykkel i ulike former er 

populære aktiviteter for denne aldersgruppen. 

 

For å ivareta flere brukergrupper og imøtekomme både gutter og jenters behov og ønsker, bør 

nærmiljøanlegg utvikles i et mer helhetlig perspektiv med tanke på variasjon og ferdighets-

nivå. Videre vil nærmiljøanlegg gi enda bredere tilbud ved at områdene rundt opparbeides 

med benker og soner for sosiale møtepunkter mm. Ulike anleggstyper som friplassen, 

isløkker, basketbaner, mindre kunstgressløkker, pumptrack og treningsparker bør vurderes. 

 

Muligheter for lavterskel rundturer og turmål i nærheten av der folk bor er viktig med tanke 

på hverdagsaktivitet og trivsel. I sentrumsområdene er parkene og nærheten til sjøen via 

strandområdene i Breivika og moloen særlig viktige. Flere parker og grøntområder i sentrum 

er under oppgradering.  

 

Elveparkene langs Bodøelva og Futelva er viktige ferdselsårer og rekreasjonsområder for 

mange. Kyststi fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta vil gi et betydelig løft for byen og beboere i 

byutviklingsområdet fra sentrum til Mørkved, med sammenkobling av flere bydeler og økt 

tilgjengelighet til store rekreasjonsområder langs sjøen.  

 

Snarveger og grønne friarealer binder områdene der folk bor sammen med 

friluftslivsmulighetene i marka og ved sjøen. Det er derfor viktig å opprettholde og bedre 

tilretteleggingen i disse. Grønnstrukturplanen peker særskilt på behovet for en egen 

handlingsplan for stier, løyper og snarveger. Satsingen på STImuli har siden 2008 bidratt til å 

sette fokus på det bostedsnære turløypenettet og påkoblingen til dette via fysisk 

tilrettelegging, skilting og andre informasjonstiltak. En videre satsing på STImuli bør derfor 

inneholde en videre satsing på dette, med ytterligere utvikling av nærturmuligheter i hele 

kommunen.  
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10. FELLES FOR RESULTATOMRÅDENE   
 

10.1 Organisering og samarbeid 
Omfanget av organisert idretts- og friluftsaktivitet er relativt høyt i Bodø. Det er av stor 

betydning at dette blir opprettholdt og gis muligheter for videre utvikling. Frivillighetens 

rammebetingelser for utøvelse av fysisk aktivitet bør fortsatt stimuleres fra kommunens side. 

Dette gjennom ulike tilskuddsordninger, faglig veiledning og videre planlegging, etablering 

og drift av ulike anlegg og areal for fysisk aktivitet. Frivillighetens rolle vil først og fremst 

være ivaretakelse av den organiserte aktiviteten, men også utvikling og skjøtsel av mindre 

anlegg og områder kan være fordelaktig.   

 

Kommunens formelle samarbeidspartner innen frivillig sektor vil fortsatt være Bodø 

idrettsråd og Bodø friluftsforum. 

 

 

10.2 Støy og forurensing 
Enkelte idrettsanlegg generer dessverre støy. Eksempler på dette er skytebaner, ballbinger, 

fotballbaner og skateanlegg. Nyanlegg må vurderes særskilt opp mot de støyforurensninger 

som de kan medføre, inkl. behovet for avbøtende tiltak. Dette gjelder også kunstig belysning 

av idrettsanlegg, friluftsområder og turløyper.  

 

Fyllmateriale i kunstgressbaner er en viktig kilde til mikroplast på avveie. Bevisst 

innplassering av nyanlegg og gode driftsrutiner er viktige tiltak for å hindre avgang av 

gummigranulat til omgivelsene. Det er varslet en ny forskrift fra januar 2019 som vil stille 

krav til dette. For Bodø kommunes del har temaet vært behandlet i en egen bystyresak i januar 

2017, med påfølgende tiltak på drift. Rutiner for deponering av snø ved vinterbrøyting av 

baner er særlig viktig, og stiller bl.a. krav til utstyr og egnet areal for snølagring i nærheten av 

banene. Videre er type fyllmateriale en viktig faktor. Ved framtidig rehabilitering av etablerte 

kunstgressbaner skal det benyttes mer miljøvennlig fyllmateriale, det samme gjelder 

eventuelle nye baner. 

 

 

10.3 Estetikk og miljø 
Idrettsanlegg bør gis en arkitektonisk utforming tilpasset omkringliggende bygninger og 

terreng. Kulturdepartementet setter krav til estetisk utforming av slike anlegg, samt krav om 

utomhusplan og landskapsanalyser i forbindelse med forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg.  

 

 

Trivsel på idrettsarenaen 

Godt vedlikehold og anlegg som er trivelige å bruke, både for utøvere og besøkende, er en 

viktig faktor for at mange skal bruke anleggene – og ikke minst trives med sin idrett og gi lyst 

til mer aktivitet. Hardpakkede kunstgressbaner eller slitne flerbrukshaller med mangler, 

skaper ikke trivsel under trening og konkurranser. Å ha anlegg som er i forsvarlig stand, 

trivelige å benytte og som er oppdaterte i forhold til idrettens krav, er selvfølgelig ønskelig 

vurdert ut fra både kommunens og brukerens ståsted. 
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Reklame på anleggene – estetikk 

Reklame på idrettsanlegg er en inntektskilde for idrettslagene. Idrettsklubbene har mulighet til 

å inngå reklameavtaler. Kulturkontoret godkjenner plasseringen under forutsetning av at 

estetiske løsninger blir valgt. 

 

 

10.4 Deltakelse for alle 
• Målsetning: Bodø kommune skal bidra til en anleggsutvikling som stimulerer alle til 

aktivitet gjennom hele livet. 

 

Muligheten for fysisk aktivitet skal være et gode for alle. Uavhengig om man er ung, gammel, 

fysisk frisk, rullestolbruker eller har en annen kulturell bakgrunn.  

Ved bygging av idrettsanlegg som skal motta spillemidler stilles det krav om at anlegget skal 

være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. Også ved tilrettelegging av 

friluftsområder skal det i utgangspunktet tas hensyn til alle deler av befolkningen 

Personer med nedsatt funksjonsevne er mindre fysisk aktive enn befolkningen ellers. Buf.dir 

vektlegger tre hovedbarrierer for deltakelse i idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Det er sosiale barrierer, fysiske barrierer og mangel på kunnskap.  

Mange opplever utfordringer knyttet til engasjement og kompetanse hos trenere og 

støttepersonell og at få lag tar initiativ til å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne selv 

om de er positivt innstilt. Å ta på seg treneransvar for utøvere med nedsatt funksjonsevne 

antas å kreve skolering. Dette gjør terskelen større for å ta på seg slike oppgaver. Transport og 

mangel på ledsagere er også en utfordring. Noen påpeker at idretten skal levere et 

aktivitetstilbud, ikke transportordninger og støttekontakter. Her ser man en konflikt mellom 

idrettens, og myndighetenes ansvar. 

Noen få idrettslag har et bredt tilbud til folk med funksjonsnedsettelser. Et eksempel på dette 

er Innstrandens IL som i 2013 var nominert til idrettens inkluderingspris. De har nærmere 70 

medlemmer i IU gruppa og gir tilbud om en rekke idretter for eksempel fotball, boccia, 

langrenn og friidrett. Tilbudet inkluderer transport og ledsagere.  

 

Ikke alle kulturer har samme tradisjon for organisert idrett og friluftsliv som innfødte 

nordmenn og deltakelsen er lavere blant ikke-etniske nordmenn. Dette har flere forklaringer. 

Innvandrerforeldre er samtidig ikke nødvendigvis negative til organisert aktivitet, men 

kulturelle ulikheter, økonomi og manglende erfaring og kunnskap om hvordan vårt idrettsliv 

fungerer, er ofte årsak til manglende deltakelse. At innvandrere til en viss grad også står 

utenfor viktige sosiale nettverk, kan også forklare at de ikke blir rekruttert i samme grad som 

majoriteten.  

 

Anleggstyper som turstier, lysløyper, private helsestudio, og vekt- og styrkerom, aktiviserer 

den økende andelen aktive eldre i befolkningen. Turstier, lysløyper, og vekt- og styrkerom, er 

anleggstyper som når store brukergrupper og har en bred sosial profil. Det at svømmebasseng 

brukes hyppigere av «bredden» i befolkningen, gjør at det er viktig at det er tilstrekkelig antall 

anlegg og god tilgjengelig for allmennheten. 
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I Bodø er det flere organisasjoner, blant annet BOT som har tiltak og aktiviteter for å få 

inaktive grupper, blant annet innvandrergrupper, mer aktive. Lavterskeltilbud som eksisterer 

over tid, bidrar til at aktiviteten opprettholdes. Deltakere som holdes i gang på et langsiktig 

lavterskeltilbud er mer tilbøyelig til å delta på nye aktiviteter.  

Tilrettelegging for økt deltagelse i friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet er en god investering 

fordi kunnskap om hva lite aktive ønsker viser at friluftsliv er det flest ønsker å gjøre mer av. 

Friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet kan på denne måten også være med på å redusere sosiale 

ulikheter fordi denne typen fysisk aktivitet er uavhengig av fysisk mobilitet og 

sosialøkonomisk status. 

 

 

10.5 Folkehelse                    
Bodø kommune har et bredt spekter av virkemidler for å påvirke folks helse i positiv retning 

og folkehelseperspektivet er tilstede og viktig i svært mye av kommunens virksomhet. Som 

nevnt i kapittel 3.1 må vi nå aktivt oppsøke og prioritere mange av de opplevelsene, 

utfordringene og ferdighetene vi tidligere fikk av fysisk aktivitet som en del av hverdagen.  

 

All nyere forskning viser at mulighet for egenorganisert aktivisert bostedsnært, er det viktigste 

virkemidlet for bedring av helsen. Dette gjelder både i idrettsanlegg, nærmiljø- og 

friluftsanlegg. Tilgjengelighet er kanskje det aller viktigste virkemiddel i forhold til å holde 

seg i aktivitet fordi det senker terskelen for å komme seg ut eller være i aktivitet. For å 

stimulere til en aktiv livsstil, må en bygge opp en differensiert og fleksibel anleggsportefølje 

hvor det legges vekt på lokalisering, flerbruk og tilgang for alle.  

 

Tilgang til grønne lunger, nærmiljø med friluftskvaliteter m. m. vil få et enda sterkere fokus 

sett i relasjon til fremtidige utbygginger. Ikke minst gjelder dette ved lokalisering av nye 

barnehager og skoler.  
 

 

10.6 Informasjon og kommunikasjon  
God og tilgjengelig informasjon kan gi økt bruk av anlegg og områder. Viktige bidragsytere 

er bl.a. STImuli og lag og foreninger. Særlig den nettbaserte delen av informasjonen er et 

sentralt verktøy for å nå barn og ungdom og gir brukerne mulighet til å gi tilbakemelding til 

kommunen. 

 

 

10.7 Drift og vedlikehold  
Kulturkontoret forvalter kommunens idretts- og friluftsanlegg. Teknisk avdeling drifter 

kommunens utendørs idretts- og friluftslivsanlegg. Eiendomsavdelingen foretar periodisk 

vedlikehold av idrettshaller, basseng, gymsaler og skolegårder m.m.  

 

Etablering og drift av noen større anlegg er løst gjennom ulike selskapsformer. Kommunalt 

foretak, aksjeselskap, aksjelag og andelseier. Flere av driftsenhetene er sårbare og har samme 

behov for kompetanse og maskinelt utstyr. En mer helhetlig forvaltning og driftsorganisering 

bør vurdere med sikte på bedre ressursutnyttelse og koordinering av tjenester levert av Bodø 

kommune og andre aktører.   

 

 



40 

Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022 

 

11. HANDLINGSPROGRAM 
 

Bodø kommune samordner og fremmer årlig søknader om statlige spillemidler på vegne av 

private og kommunen. Dette gjelder for nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg, idrettsanlegg og 

rehabilitering av disse. Prioritering av søknadene er delegert til Oppvekst- og kulturkomiteen. 

I etterkant av komiteens behandling sendes søknadene til fylkeskommunen for behandling og 

prioritering av midler. Fylkeskommunen har gjerne sin fordeling årlig i juni. 

Det er en forutsetning at alle anlegg som det skal søkes om statlige spillemidler til, skal være 

omtalt i gjeldende plan for idrett og friluftsliv. 

Det er denne planens oppgave å synliggjøre behov som foreligger, uavhengig av Bodø 

kommunes økonomi. Bystyret kan velge å gi anlegg på uprioritert handlingsplan finansiering 

gjennom budsjettvedtak, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass. Det 

forutsettes at også de øvrige formelle forhold er i orden. 

Handlingsplanen skal rulleres årlig slik at uprioriterte anlegg kan rulleres inn på den 

prioriterte handlingsplanen. Nye nærmiljøanlegg kan rulleres inn årlig uavhengig om de står i 

noen av handlingsplanene. Ordinære anlegg som ikke står i handlingsplanene vil ikke være 

berettiget å søke spillemidler i planperioden. 

Anlegg som ikke har skissert finansieringsløsning, eiendomsavklaring, tydelig prosjekteier 

eller andre nødvendige opplysninger settes på uprioritert handlingsplan 2019 - 2030. Der 

prosjekteier ikke har estimert tidsramme og kostnadsoverslag, har Kulturkontoret gjort det. 

Estimatene må kvalitetssikres før prosjektene vurderes igangsatt.  

Pr. mai 2018 forelå det 201 innspill fra 39 lag og foreninger, selskaper, foretak, skoler, 

kommunale virksomheter, andre offentlige instanser og privatpersoner. Mindre tiltak under 

ca. kr 50 000,- er ikke tatt med, de ivaretas gjennom ordinær drift eller gjennom politisk 

behandling av tilskuddssaker. Ikke alle innspill gjelder fullverdige anlegg. Innspillene går 

også på mindre tilretteleggingstiltak, støtteanlegg i eksisterende anlegg og tilgang til 

eksisterende anlegg.  

 

Matrise over innkomne innspill er lagt ut på www.bodo.kommune.no. 

 

Komite for oppvekst og kulturs føringer for prioritering av handlingsplan 2019-2030: 

1) Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet   

2) Nærmiljøanlegg – for egenorganisert aktivitet  

3) Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter 

4) Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning 

5) Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc.) 

6) Tilrettelegging for store arrangement 

 

 

  

http://www.bodo.kommune.no/
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11.1 Allerede ferdigstilte og påbegynte anlegg som søker statlige 

spillemidler 
Det er i 2018 27 anlegg som enten er ferdigstilt eller påbegynt som søker statlige spillemidler 

i Bodø kommune. Samlet søknadssum ca. kr 52 mill. Forutsatt dagens fordelingsnøkkel av 

statlige spillemidler og tilsvarende overskudd i Norsk Tipping, anslås årlig tildeling av statlige 

spillemidler til søknader fra Bodø kommune å bli ca. kr 10 mill. per år.  

Med alle de ferdigstilte og påbegynte anleggene som søker statlige spillemidler i 2018 vil det 

trolig ta fem til seks år før alle disse søknadene har mottatt tilsagn.  

 

 

 

  

1 Vestvatn alpinanlegg Misvær IL Vestvatn 2014 - 13 443    3 173           

2 Adm/servicebygg Misvær IL Vestvatn 2014 2. etg 8 610       3 875           

3 Lager- og styrkerom Bodø kommune Stordalshallen 2016 101 m2 2 576       1 159           

4 Basis- og turnhall Mørkvedhallen SA Mørkvedlia 2016 45m x 25m 33 000    10 800         

5 Turvei Bodø kommune Breiva - Arlia 2016 2,7 km 4 437       1 688           

6 Turkart - Bodømarka Bodø kommune Bodømarka 2016 20 000 stk 408          184               

7 Idrettshus Salten golfklubb Myklebostad 2017 200 m2 1 323       625               

8 Snøproduksjonsanlegg Bodø skiklubb Alpinor Skarmoen 2017 4 400       1 200           

9 Idrettshus Tverlandet IL Hopen 2017 3 000       1 200           

10 Lysanlegg rehab Bodø kommune Aspmyra kunstgressbane 2017 20 lyspkt. 2 845       840               

11 Rehab. lysarmaturer Mørkvedhallen SA Mørkvedhallen 1 2017 - 455          182               

12 Ballbinge B rehab Bodø kommune Mørkvedmarka skole 2017 1 stk 630          300               

13 Lysanlegg rehab BMX-banen Bodø kommune Bratten aktivitetspark 2017 126          63                 

14 Nærmiljøanlegg - basket Bodø kommune Bankgata skole 2018 853          300               

15 Nærmiljøanlegg - treningspark Bodø kommune Bankgata skole 2018 623          300               

16 Skytehall Bodø Østre skytterlag Bestemorenga 2018 15m 5 200       1 200           

17 Treningspark m/ lys Bodø kommune Maskinisten 2018 1 stk 749          360               

18 Klatrehall Mørkvedhallen SA Mørkvedlia 2018 69 800    12 800         

19 Rulleskiløype Bodø kommune Bestemorenga 2018 3 km 27 000    2 500           

20 Treningspark Bodø kommune Bratten aktivitetspark 2018 600          338               

21 BMX-bane Bodø kommune Tverlandet skole 2018 406          203               

22 Liten flerbrukshall Bodø kommune Tverlandet skole 2018 16mx24m 31 500    7 155           

23 Treningspark m/ lys Bodø kommune Limyra 2019 1 700       360               

24 Treningspark m/ lys Bodø kommune Mørkvedlia 2019 1 700       360               

25 Bodø kommune Kunstgressløkke Tverlandet skole 2019 40m x 20m 1 500       300               

26 Bodø kommune Ballbinge Tverlandet skole 2019 600          300               

27 Bodø kommune Basketbane Tverlandet skole 2019 400          200               

217 884  51 965         Sum

 Kostnad 
 Søknads-

sum 
# Tiltak Søker/ prosjekteier Sted

Bygge-

start
mål/str.
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11.2 Prioritert handlingsplan – Anlegg for idrett og friluftsliv 2019 - 2022 
På prioritert plass er kun de anlegg som har de vesentligste formelle forhold på plass. Det vil 

si en tydelig prosjekteier, avklart økonomi med detaljert kostnadskalkyle og 

finansieringsløsning, avtale om eie eller leie av grunn/ eiendom, plan for drift og vedlikehold, 

med mer. Mangler slike vesentlige opplysninger må prosjektene «modnes»/arbeides mer med, 

og det er naturlig at de plasseres uprioritert. Rekkefølgen i handlingsplanen for 2019 – 2022 

samsvarer med finansieringen i økonomiplanen:  

 

 

  

KM SM PM

1 Bodø kommune Tursti Ausvika - Geitvågen 650 m 400           200         200       -          10             

2 Bodø kommune Parkeringsplasser LS 2021 Bestemorenga 400           400         -        -          5               

3 Bodø kommune Bro Breiva 6 700        3 350      -        3 350      -           

4 Bodø kommune Turvei Breiva - Frosktjern 600           300         300       -          -           

5 Bodø kommune Turvei Golan - Skihytta 800           800         400       -          -           

6 Bodø kommune Sykkelsti Hunstadlia 1,7 km 300           200         100       -          5               

7 Bodø kommune Tursti Jensvolldalen - Hunstadlia 1,3 km 210           110         100       -          10             

8 Bodø kommune Sykkelsti Keiservarden - Vågøyvatnet 4,3 km 800           480         320       -          5               

9 Bodø kommune Sportsgulv Nordstrandahallen 1100 m2 1 500        900         600       -          -           

10 Bodø kommune Turkart digitalt Saltstraumen - Misvær 200           200         -        -          -           

11 Bodø kommune Vanningsanlegg Skolegårder 600           300         300       -          5               

12 Bodø kommune Skilting og merking Turstinettverket 500           250         250       -          20             

13 Bodø kommune Tursti Tuv 1 km 100           50            50         -          5               

14 Bodø kommune Diverse LS 2021 Bestemorenga 600           600         -        -          5               

15 Bodø kommune Kyststi Bodøsjøen - Mørkvedbukta 11 500     3 500      3 000    5 000      40             

16 Bodø Østre skytterlag Skytebaner LS 2021 Bestemorenga 2 500        -          -        2 500      -           

17 Bodø kommune Flerbrukshall rehab Tverlandet 44x23m 2 800        2 800      -        -          -           

18 Bodø kommune Basseng rehab Tverlandet 25m/4b 5 000        5 000      -        -          -           

19 Bodø kommune Flerbrukshall rehab Stordalshallen 6 000        4 600      1 400    -          

20 Bodø kommune Kunstgressbane Mørkvedbukta 60x40m 5 000        3 550      1 200    250         50             

21 Bodø kommune Nærmiljøanlegg 1 Mørkvedbukta 600           300         300       -          5               

22 Bodø kommune Nærmiljøanlegg 2 Mørkvedbukta 600           300         300       -          5               

23 Bodø kommune Flerbrukshall liten Mørkvedbukta 24x16m 30 000     23 000    7 000    -          500           

24 Bodø kommune Flerbrukshall Rønvik skoler 100 000   35 000    15 000 50 000    2 500       

25 Bodø kommune Servicebygg Mørkvedlia 3 200        2 200      1 200    -          50             

26 Bodø kommune Bru Valnesvatnet 1 200        1 200      -        -          -           

27 Innstranda IL Idrettshus rehab Bestemorstua 1 800        300         700       800         50             

28 Salten brukshundklubb Idrettshus rehab Løding grusbane 500           -          -        500         10             

184 410   89 890    32 720 62 400    3 280       

Drifts- 

kostnader

PM = Private midler, SM = spillemidler, KM = Kommunale midler. Alle tall i tusen.

Prioritert handlingsplan anlegg for idrett og friluftsliv 2019 - 2022

# Prosjekteier Anleggstype Sted Mål/str. Kostnad
Antydet finansiering

Sum
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11.3 Forslag til prioritering av tiltak uten finansiering – 2019 - 2030 
Bystyret kan velge å gi anlegg på uprioritert handlingsplan finansiering gjennom 

budsjettvedtak, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass. Det forutsettes at 

også de øvrige formelle forhold er i orden. Forslag til handlingsplan for prioriterte innspill 

uten finansiering 2019 – 2030 er i prioritert rekkefølge:  

 

 

  

KM SM PM

1 Bodø kommune Kjøp av brukt tråkkemaskin Bestemorenga 1 stk 1 000        1 000    -     -     

2 Bodø kommune Friidrettsanlegg oppmerking Mørkvedlia 400m 250           250       -     -     

3 Bodø kommune Flettverksgjerde #1 Bankgata kgb 60m 200           200       -     -     

4 Bodø kommune Tilrettelegging vinterdrift Aspmyra kgb 600           600       -     -     

5 Bodø kommune Skillevegger Stordalshallen 2 stk 600           600       -     -     

6 Bodø kommune/Tverlandet IL Flytte voller for lagring fotballmål Tverlandet kgb 100           100       -     -     

7 Bodø kommune Ridehall rehab Hunstad 100           50         -     50       

8 Bodø kommune Basketbane rehab Bodøsjøen 50             50         -     -     

9 Bodø kommune Trialbanen rehabilitering Bratten 200           100       100     -     

10 Bodø kommune Fangnett Bodøsjøen kgb 60m 100           100       -     -     

11 Bodø kommune Skillevegg Nordstrandahallen 1 stk 300           300       -     -     

12 Bodø kommune Adkomstvei fra Soløyvannsveien Bestemorenga 200           200       -     -     

13 Bodø kommune Turkart - digitalt Kjerringøy 200           140       60       -     

14 Bodø kommune Universell utforming Friluftsområder 2 000        2 000    -     -     

15 Bodø kommune Toaletter Friluftsområder 5 stk 5 000        5 000    -     -     

16 Bodø kommune Asfaltering p-plass inkl. sykkelparkering Maskinisten 4200 m2 2 400        2 400    -     -     

17 Bodø kommune Treningspark m/ lys Rønvikfjellet 1 700        1 050    350     300     

18 Bodø kommune Asfaltering p-plass inkl. sykkelparkering Rønvikfjellet 3200 m2 2 500        2 500    -     -     

19 Bodø kommune Hovedinnfallsport Sjunkhatten nasjonalpark Heia 3 000        2 500    500     -     

20 Bodø kommune Tursti Turisthytta - Linken 1,1 km 2 000        500       500     1 000 

21 Bodø kommune Servicebygning m/ toalett Bankgata kgb 2 000        1 200    800     -     

22 Bodø kommune Skatepark rehab Rensåsen 1 000        1 000    -     -     

23 Bodø kommune Oppgrusing parkeringsplass Limyra 300           150       -     150     

24 Bodø kommune Treningspark m/ lys Rensåsen 1 700        1 350    350     -     

25 Bodø kommune Treningspark m/ lys Tverlandet 1 700        1 350    350     -     

26 Bodø kommune Universelt utformet badeplass Geitvågen 2 000        1 500    500     -     

27 Bodø kommune Tursti Ramnfloget - Rønvikfjellet 0,6 km 1 200        300       300     600     

28 Bodø kommune Gjerder tennisbanen Tennisveien 500           250       -     250     

29 Bodø kommune Asfaltering p-plass inkl. sykkelparkering Stordalen 1 000        1 000    -     -     

30 Bodø kommune Fangnett Grønnåsen kgb 60m 100           50         -     50       

31 Bodø kommune Flettverksgjerde #2 Bankgata kgb 40m 200           200       -     -     

32 Bodø og Omegn turistforening Overnattingshytte Tussvatnet 5 000        -        1 200 3 800 

33 Salten brukshundklubb Hall for hundeaktivitet Løding grusbane 3 000        -        -     3 000 

34 Grønnåsen IL Sandvolleyballbane #3 Jensvolldalen 100           -        50       50       

42 300     27 990 5 060 9 250 

PM = Private midler, SM = spillemidler, KM = Kommunale midler. Alle tall i tusen.

Forslag til prioritering av tiltak med manglende finansiering 2019 - 2030

Antydet finansiering
# Prosjekteier/ innspillgiver Anleggstype Sted Mål/str. Kostnad

Sum
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11.4 Forslag til handlingsplan for større kostnadskrevende anlegg 2019 – 

2030 
Denne handlingsplanen synliggjør behov og ønsker for større kostnadskrevende anlegg i ett 

12-års perspektiv. Forslagene er i prioritert rekkefølge: 

  

KM SM PM

1 Nordland fylkeskommune Basseng rehab Bodin bad 25m 15 000     4 500      6 000      4 500      

2 Bodø kommune Ishall Bodø 60x30m 60 000     45 000    15 000    -          

3 Bodø Spektrum KF Svømmebasseng Bodø Spektrum 25m/6b 75 000     58 500    16 500    -          

4 Bodø kommune Utendørs skatepark/parkour Sentrum 1000 m2 15 000     12 600    2 400      -          

5 Bodø kommune Åpen hall m/ tak u/ vegger Hunstad ungdomsskole 45x26m 14 500     13 500    1 000      -          

6 Bodø gym og turn Turnhall Sentrum 44x23m 32 000     -          8 000      24 000    

7 Ilstad aktivitetspark AS Motorsport, gokart og aktivitetspark Ilstad 20 000     -          3 000      17 000    

8 Bodø kommune Svømmebasseng Tverlandet 25m/6b 105 000   88 500    16 500    -          

9 Bodø kommune Flerbrukshall Tverlandet 45x25m 94 000     82 000    12 000    -          

10 Fotballklubbene i Bodø Fotballhall Mørkvedlia 105x68m 70 000     -          10 800    59 200    

500 500   304 600 91 200    104 700 Sum

Forslag til prioritering av større kostnadskrevende anlegg med manglende finansiering 2019 - 2030

PM = Private midler, SM = spillemidler, KM = Kommunale midler. Alle tall i tusen.

# Prosjekteier/ innspillgiver Anleggstype Sted Mål/str. Kostnad
Antydet finansiering
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11.5 Uprioritert handlingsplan 2019 - 2030 
Bystyret kan velge å gi anlegg på uprioritert handlingsplan finansiering gjennom 

budsjettvedtak, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass. Det forutsettes at 

også de øvrige formelle forhold er i orden. Tiltak på uprioritert handlingsplan kan flyttes opp 

på prioritert handlingsplan ved årlig rullering av handlingsplanene. Tiltakene er sortert 

alfabetisk etter forslag til prosjekteier og er ikke i prioritert rekkefølge.  

 
 

 

 

 

 

 

 

KM SM PM

1 Bodin KFUF-speidere Idrettshus Rønvikfjellet 100 m2 3 000        -        -        3 000    

2 Bodin KFUF-speidere Idrettshus Vågøynes 135 m2 250           -        -        250       

3 Bodø cykleklubb BMX-bane utvidelse Bjørndalslisletta 600           -        300       300       

4 Bodø cykleklubb Velodrom Bodø 100 000   -        10 000 90 000 

5 Bodø friidrettsklubb Friidrettshall Mørkvedlia 75 000     -        10 000 65 000 

6 Bodø Judo Club Dojo Rønvika 525 m2 16 800     -        2 800    14 000 

7 Bodø kommune Friplassen Alstad skoler 5 000        4 000    1 000    -        

8 Bodø kommune Flerbrukshall Alstad/Bodøsjøen 45x26m 75 000     63 000 12 000 -        

9 Bodø kommune Universell utforming Ausvika 1 000        1 000    -        -        

10 Bodø kommune Gjerde Bankgata kgb 300           300       -        -        

11 Bodø kommune Tilsåing Bestemorenga 300           300       -        -        

12 Bodø kommune Fangnett kunstgressbaner Bodø 1 000        1 000    -        -        

13 Bodø kommune Utendørs parkour-anlegg Bodø 4 000        3 700    300       -        

14 Bodø kommune Klatrepark Bodø 1 000        1 000    -        -        

15 Bodø kommune Sandvolleyballbane Bodø 500           300       200       -        

16 Bodø kommune Rekreasjonshytte Bratten 300           300       -        -        

17 Bodø kommune Klubbhus trial Bratten 1 200        720       480       -        

18 Bodø kommune Universell utforming Breivika 1 000        1 000    -        -        

19 Bodø kommune Bru Børelv 500           500       -        -        

20 Bodø kommune Bru Fenes 1 000        1 000    -        -        

21 Bodø kommune Sykkelparkering Friluftsområdene 1 000        1 000    

22 Bodø kommune Ballbinge rehab Gildeskålveien 150           75         75         -        

23 Bodø kommune Kunstgress for islegging Grunnskolene Pr. stk. 3 000        2 160    840       -        

24 Bodø kommune Tursti Heia - Furumoen 500           500       -        -        

25 Bodø kommune Tursti Hjorthammarløypa 300           300       -        -        

26 Bodø kommune Kunstgressbane Hunstad barneskole 3 000        2 160    840       -        

27 Bodø kommune Nærmiljøanlegg Hunstad ungdomsskole 900           600       300       -        

28 Bodø kommune Bru Høglia Børvatnet 400           400       -        -        

29 Bodø kommune Sykkelsti Junkerfjellet 3,2 km 1 000        600       400       -        

30 Bodø kommune Tursti Kapstø - Danellberget 200 m 400           -        -        400       

31 Bodø kommune Kunstgressbane Kjerringøy skole 50x30 m 2 500        1 660    840       -        

32 Bodø kommune Bro Lille Kjerringøy 1 000        1 000    -        -        

33 Bodø kommune Tursti Linken - Pallvatnet 1,1 km 800           400       400       -        

34 Bodø kommune Tursti Løp - Myklebostad 2,5 km 1 000        500       500       -        

35 Bodø kommune Kunstgressbane Misvær skole 50x30 m 2 500        1 660    840       -        

36 Bodø kommune Universell utforming Mjelle 1 000        1 000    -        -        

37 Bodø kommune Frisbeegolf Mørkvedmarka skole 300           200       100       -        

38 Bodø kommune Naturklatrejungel rehab Mørkvedmarka skole 50             50         -        -        

Sted Mål/str. Kostnad
Antydet finansiering

Uprioritert handlingsplan 2019 - 2030

PM = Private midler, SM = spillemidler, KM = Kommunale midler. Alle tall i tusen.

#
Prosjekteier/ 

innspillgiver
Anleggstype
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KM SM PM

39 Bodø kommune Tursti Pallvatnet - Bratten 300           300         -        -          

40 Bodø kommune Tursti Saltstraumen 200 m 400           -          -        400         

41 Bodø kommune Kunstgressbane Skaug skole 50x30 m 2 500        1 660      840       -          

42 Bodø kommune Naustet rehab Soløyvatnet 50             50            -        -          

43 Bodø kommune Tursti Vågøyvatnet - Junkerfjellet 1,4 km 400           200         200       -          

44 Bodø kommune Tursti Vågøyvatnet - Turisthytta 2,5 km 800           400         400       -          

45 Bodø kommune/Forsvaret Vei Maskinisten - Keiservarden 500           500         -        -          

46 Bodø og Omegns turistf. Parkeringsplass Arlia 500           -          -        500         

47 Bodø og Omegns turistf. Kyststi Bremnes - Skjelstad 5 000        -          1 000    4 000      

48 Bodø skiklubb Alpinor Alpinanlegg Skarmoen 900 m 5 000        -          1 000    4 000      

49 Bodø Spektrum KF Kunstgressbane rehab Aspmyra stadion 105x65m 3 000        1 800      1 200    -          

50 Bodø Spektrum KF Flerbrukshall Bodø Spektrum 45x25m 40 000     40 000    -        -          

51 Bodø Spektrum KF Lagerbygg Bodø Spektrum 1 500        1 500      -        -          

52 Bodø Spektrum KF TV-/Speakerplatform Bodøhallene 200           200         -        -          

53 Bodø Spektrum KF Sosiale rom Bodøhallene 800           800         -        -          

54 Bodø Spektrum KF Tribuner rehab Bodøhallene 3 000        3 000      -        -          

55 Bodø Spektrum KF Sportsgulv rehab Bodøhallene 3 000        1 800      1 200    -          

56 Bodø Spektrum KF HC-Garderober rehab Nordlandsbadet 300           300         -        -          

57 Bodø Spektrum KF Kantine og kontor rehab Nordlandshallen 1 200        1 200      -        -          

58 Bodø Spektrum KF Tribuner rehab Nordlandshallen 800           800         -        -          

59 Bodø Spektrum KF Garderober rehab Nordlandshallen 6 000        6 000      -        -          

60 Bodø sportsdykkerklubb Idrettshus Sjønært 120 m2 1 000        -          400       600         

61 Bodø tennisklubb Paddletennis-hall Tennisveien 600 m2 6 000        -          1 000    5 000      

62 Bodø tennisklubb Tennisbaner rehab Tennisveien 3 stk 2 000        -          800       1 200      

63 Gråholten velforening Aktivitetsanlegg Gråholten 1 000        -          300       700         

64 Ida Kaspersen Aktivitetsanlegg Vollveien 1 000        -          300       700         

65 IK Junkeren Aktivitetspark Stordalen 5000 m2 4 000        -          1 000    3 000      

66 Ilstad aktivitetspark AS Klatreanlegg Ilstad 4 000        -          -        4 000      

67 Innstranda IL Skiskytteranlegg Bestemorenga 5 000        -          1 200    3 800      

68 Salten golfklubb Lagerbygg og simulator Myklebostad 210 m2 1 800        -          720       1 080      

69 Salten golfklubb Golfanlegg Myklebostad 2 hull 500           -          -        500         

70 Student i Nord Parkområde Mørkvedlia 1 500        -          -        1 500      

71 Student i Nord Tursti Mørkvedlia 200           -          -        200         

72 Tverlandet IL Skiskytteranlegg Hopen 1 000        -          300       700         

73 Tverlandet IL Skistadion Hopen 1 500        -          600       900         

74 Tverlandet IL Skicrosspark Hopen 1 500        -          300       1 200      

75 Tverlandet IL Parkeringsplass Hopen 1 000        -          -        1 000      

415 800   152 895 54 975 207 930 Sum

Uprioritert handlingsplan 2019 - 2030

PM = Private midler, SM = spillemidler, KM = Kommunale midler. Alle tall i tusen.

# Prosjekteier/ innspillgiver Anleggstype Sted Mål/str. Kostnad
Antydet finansiering
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12. VEDLEGG 

 

12.1 Kart  
Henvisning til nettside kommer. 

 

12.2 Oversikt alle innspill 
Henvisning til nettside kommer. 

 

12.3 Kildehenvisninger 
Kommer. 

 

12.4 Definisjoner   
− Byutviklingsområdet: Tverlandet tettsted og områdene fra og med Mørkvedmarka/Støver 

til og med Løpsmark mellom sjøen og markagrensa, med unntak av Rønvikjordene og 

Bodin leir. 

− Friluftsanlegg: Område som er tilrettelagt for friluftsaktivitet 

− Friluftsliv: Opphold og aktivitet i friluft med sikte på fysisk aktivitet, miljøforandringer og 

naturopplevelser.   

− Frilufts- og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelig for 

allmenhetens frie ferdsel.  

− Fysisk aktivitet: Trening og mosjon, herunder friluftsliv og lek.  

− Grønnkorridorer: Grønne sammenhengende forbindelser som knytter bebygde områder 

opp mot parker, friområder, marka eller andre samfunnsinstitusjoner.  

− Idrett: Organisert aktivitet i form av konkurranse eller trening.  

− Lavterskeltilbud: Aktiviteter som egner seg for personer som i utgangspunktet er lite eller 

ikke fysisk aktive og som kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. 

− Markagrense: Vedtatt langsiktig yttergrense for utbygging som sikrer store 

sammenhengende friluftsområder. 

− Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 

beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder 

− Ordinære anlegg: I all hovedsak er disse anleggene knyttet opp mot den organiserte 

idrettens aktiviteter. 

− Rehabilitering: Rehabilitering er en istandsetting som gir vesentlig funksjonell 

bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. 

− Sikrede friluftsområder: Friluftsområder for allmenn bruk. De er sikret ved offentlig 

erverv, servitutt (bruksrett) eller langsiktig leieavtale.  

− Statlige spillemidler: Primært en toppfinansiering som kommer i tillegg til anleggseiers 

grunninvestering eller dugnadsinnsats. 

− Volleyballhall: en mindre flerbrukshall 24m x 16m, kan med skillevegg inndeles i to saler. 


