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BESKRIVELSE TIL TEMAPLAN KULTURMINNER
18.09.2017

Beskrivelse til Temaplan kulturminner

Kulturminneplanen har hatt til hensikt å registrere
bebyggelse og anlegg som er viktig som
kunnskapsformidlere med hensyn til historie om
byen, personer, hendelser og
byggeskikk/arkitektur. Også bygninger og miljøer som har opplevelsesverdi knyttet til
estetikk og identitet er registrert.
Planen har hatt til hensikt å bevare
-Bodø sitt særpreg som sentrum i tråd med
historisk utvikling og hendelser
-bevare bebyggelse fra før 1900 som er i
bevaringsmessig stand
-førkrigsbebyggelse
-krigskulturminner
-etterkrigsbebyggelse
-tids/epoketypisk bebyggelse
Definisjoner:
Kulturminner: Alle spor etter menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro
eller tradisjon til. I sentrum er ofte de fleste
kulturminner knyttet til bygninger og byggverk,
så bygningsvernet blir viktig.
Kulturmiljøer: områder hvor kulturminner inngår
som en del av en større helhet. Det kan være et
bygningsmiljø eller et kulturlandskap.
Kulturmiljøer/kulturlandskap kan fredes ved
enkeltvedtak etter kulturminneloven.
Kulturlandskap: Landskap påvirket av ulike typer
menneskelig virksomhet. Eksempler:
”landbrukets kulturlandskap”, industriområder,
ex-tyske anlegg/kystfort, osv.
Lovgrunnlag:
Plan- og bygningsloven: Regulering er det
sterkeste virkemiddelet kommunen har for å gi
vern til bygninger/anlegg med lokal
kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.
Kommunen skal etter plan- og bygningsloven ta
bevaringshensyn, også i områder som ikke er
regulert til bevaring.
Også i overordna planlegging kan bevaring av
enkeltbygg og miljøer sikres.

Kulturminneloven: Kulturminner fra før 1537, er
automatisk fredet etter kulturminneloven. Og
bygninger 1537 - 1649. Det samme gjelder
samiske kulturminner som er over 100 år og
skipsfunn over 100 år er automatisk fredet.
Når objekter blir fredet etter kulturminneloven,
kalles dette vedtaksfredning. Dette gjelder
objekter som har nasjonal verdi som kulturminne,
og i noen tilfeller regional verdi.
Tiltak på eller ved, innenfor en bestemt grense,
fredete kulturminner kan bare gjøres med
vernemyndighetens tillatelse. Myndighet er
delegert til fylkeskommunen, og ansvarlig
direktorat er Riksantikvaren (Ra). Både
fylkeskommunen og Ra kan vedta midlertidig
fredning.
Kulturminneloven sier at i rivingssaker
kommunen behandler etter pbl., der en bygning er
fra før 1850, skal kommunen gi fylkeskommunen
anledning til å uttale seg i saken.
Temaplan kulturminner
Temaplanen viser bygninger og bygningsmiljøer
som er fredet i hht. kulturminneloven eller som er
regulert til bevaring i medhold av plan- og
bygningsloven. Videre vises områder som skal
reguleres til bevaring etter plan- og
bygningsloven, og i påvente av regulering gjelder
egne bestemmelser som skal sikre bevaring. I
bykjernen har vi enkelte fasader som er viktig å
bevare, og de er vist med fasadevern der det ikke
tillates endringer i fasader eller tak.

BESKRIVELSER TIL KARTET:
1. Hammarn 2
Bolighus, 1890-årene
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
2. Fugløyveien – deler av Terneveien
Firemannsboliger fra 1950-tallet, vertikaldelte
tomannsboliger fra 1960-tallet og Husbankens
tidstypiske 1½ etasjes eneboliger. Viktig
byutviklingstrekk.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
3. Breivikveien 6
Bolighus, 1950-tallet tegnet av arkitekt Brenne.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
4. Kirkegård – gravsteiner, Pelle Molins plass
Opprinnelig kirkegård med gravsteiner fra før 1888
(gravrestene er fjernet).
Status regulering: Reguleringsplan godkjent
25.11.1982, området med gravsteiner er regulert til
spesialområde gravlund
Krav til regulering: Opprettholdes
5. Prinsensgate – Hernesveien/ Moloveien;
bispebunkers
Tidligere tysk kanonbunker. Godt bevart
Status regulering: Reguleringsplan Nerbyen godkjent
23.10.2008, regulert til bevaring.
Krav til regulering: Opprettholdes
6. Hernesveien – Parkveien –Hålogalandgt Prinsensgt
Svenskbyen
Tidstypiske boliger fra 1940/50-tallet. Viktig
boligutviklingstrekk. Hernesveien er en av byens
breieste gater.
Inkluderer «svenskhjelp»-hus fra tidlig 1940-tallet og
borettslagshus fra 1960-tallet. Den største
konsentrasjon av bygninger oppført i krigstiden.
Trematerialer til 30 dobbelthus og 47 enkelthus (107
leiligheter) ble gitt i gave fra Sverige, og ble delvis gitt
i halvfabrikata. Omfatter også firemannsboligene langs
Hålogalandsgata, og det ca. hundre år gamle huset i H.
Langhelles vei 3. Det opprinnelige er godt bevart.
Typisk bomiljø og viktig boligutviklingstrekk.
Status regulering: Regulert til bevaring, Svenskbyen,
vedtatt 20.05.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.

7. Fredensborgveien
Tidlig boligbygging på langstranda. Eneboliger i rekke
fra 1960-tallet.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
8. Tollboden
Den jugendstilpregede bygningen fra 1908 benyttes
fortsatt av Tollvesenet. Det er nå opprettet en passasje i
glass med skifertak mellom Tollboden og Sjøgata 3.
Status regulering: Vedtaksfredet i hht.
kulturminneloven. Regulert til spesialområde, Nerbyen
23.10.2008.
Krav til regulering: Opprettholdes
9. Storgt 4A
Saltens Damp, del av kvartal 22: Bygd ca 1930. Et av
de få førkrigshusene i sentrum.
Fasaden er inntakt mot Storgt. Klassisk enkelt og
stramt.
Status regulering: Reguleringsplan Nerbyen godkjent
23.10.2008, regulert til bevaring.
Krav til regulering: Opprettholdes.
10. Kongensgt. - Prinsensgt. – Nyholmsgt. – Sandgt.
Kvartal 54
4 bygninger langs Prinsens gate er oppført før 1940.
Disse er oppført i mur, fordi jernbanespor til
Langstranda var planlagt å gå her. Bygningene langs
Kongens gate og Nyholmsgata er fra perioden 194551. Viktige byutviklingstrekk.
Status regulering: Reguleringsplan godkjent 12.sep
1996 (nr. 1170.0).
Krav til regulering: Bør reguleres med hensynssone
bevaring.
11. Sandgata mellom Fredensborgv. og Prinsensgt.
inkl. Fredensborgv. 103
Gatemiljø med trekk fra 1900-tallet mellom- og
etterkrigstiden. Fredensborgveien 103. Arkitekt var
Rolf Prag, Hamar. Oppført i 1936. Lokal, enkel
funkisarkitektur. Alle viktige element i behold.
Byutviklinsgtrekk.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
12. Parkveien 46A og B
Oppført som våningshus i 1892. Godt bevart
sveitserstil bygning. Karakteristiske elementer
vises tydelig, med langt utstikkende tak, stor
etasjehøyde og store vinduer med krysspost. Fasaden
delt opp med listverk. Typisk lite gårdsbruk i utkanten
av byen som var i drift til like etter krigen. Ubebygd
del ut mot Parkveien skal også inngå.

Status regulering: Eldre regulering opphevet.
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
13. Aspåsen skole
Arkitekter var Cappelen og Rodahl. Byget i 1967. Ble i
sin tid betegnet som nordEuropas fineste skole.
Status regulering: Regulert til bevaring, områdereguleringsplan for Bankgata – Aspåsen, vedtatt
15.06.2017.
Krav til regulering: Opprettholdes.
14. Del av Professor Schyttes gt. og Storgt. Deler av
kvartal 101
Fasader rundt viktig byrom og gatemiljø.
’Merkurgården kom tidlig på 1950-tallet og er viktig
gjenreisningsarkitektur. Arkitekter var Blakstad og
Munthe-Kaas.
Status regulering: Reguleringsplan Nerbyen godkjent
23.10.2008, regulert til bevaring.
Krav til regulering: Opprettholdes.
15. Tysk bunkers under Kongens gt. 7
Over bunkersen er det bygd et 1 ½ etg. Bolighus.
Bunkersen er intakt og tilgjengelig. Kombinasjonen
bolighus og bunkers finnes det ganske få av i Bodø.
Status regulering: Reguleringsplan Nerbyen godkjent
23.10.2008, regulert til bevaring.
Krav til regulering: Opprettholdes.
16. Kongensgt. – Sandgt. – Professor Schyttes gt –
Prinsensgt. Kvartal 53
Oppført i krigstiden, bortsett fra Kongensgate 10 og
Professor Schyttes gate 10 sov ble bygd opp etter 1945.
Status regulering: Uregulert.
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring av fasader.
17. Prinsensgt. 110 (kullkolonien), Sandgt. 9,
Rensåsgt. 7 og 9. Deler av kvartal 56
Fem hus i vestre del av kvartalet ble bygget i 1904,
Enkle bygninger, en del av de opprinnelige bygningene
eksisterer
enda. Prinsensgt. 110 er det best bevarte huset i
kvartalet, og et av de eldste bolighusene i sentrum.
Viktig trekk i byens utvikling.
Status regulering: Uregulert.
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring av gatemiljøet i Sandgata.
18. Fredensborgveien 108. Deler av kvartal 77
Dette huset er trolig fra ca. 1900, men er opprinnelig
satt opp et annet sted og flyttet hit det står nå.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
19. Professor Schyttes gt. 14A; ’Tønsetgården’. Del
av kvartal 56

Oppført i 1927. Nyklassisisme. Godt
Bevart, bortsett fra funkisvinduer og ny
hovedinngangsdør. Uvanlig i Bodø er taket med
halvvalm og svung. Nyempire med stenarkitekturens
dekorative elementer, men utformet i tre.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
22. Tollbugt. 13
NKL-brygga/Løvold-brygga. Bygget i 1890-årene. Et
av sentrums eldste bygg.
Status regulering: Regulert til bevaring,
detaljregulering Tollbugata 9 – 13 og Hundholmen
plass, vedtatt 30.03.2017
Krav til regulering: Opprettholdes
22. Tollbugt. 13
Oppført på 1930-tallet i funkisstil. Et av de få
førkrigshusene i sentrum. Godt bevart opprinnelige
preg, bl.a med flatt tak.
Status regulering: Regulert til bevaring,
detaljregulering Tollbugata 9 – 13 og Hundholmen
plass, vedtatt 30.03.2017
Krav til regulering: Opprettholdes
23. Fasade langs Kongensg. og Torvgt mot rådhus
og domkirke. Kvartal 26
Oppført på slutten av 1940-tallet. Fasade mot
landemerker, spesielt viktig byrom.
Status regulering: Uregulert.
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring av fasader inkl. byggehøyde.
24. Bodø Domkirke. Kvartal 52
Oppført 1956. Arkitekter var Blakstad og MuntheKaas. Utført i betong som en basilika uten søyler, dvs.
skipet har et tverrsnitt som viser en femskipet
konstruksjon med overdekkende hvelv, og hvor
midthvelvene ikke er båret på søyler, men hvor
hvelvveggene fungerer som dragere, dels etterspent.
Dette var en avansert konstruktiv løsning for sin tid.
Godt eksempel på gjenreisningsarkitektur i 1950årene: enkelt formspråk med knappe detaljer,
pussarkitektur med
vindusåpnininger i klare veggflater. Stiluttrykk på
høyde med arkitekturen i andre deler av Europa med
forbilde i klassisk italiensk basilika med frittstående
tårn (kampanile).
Status regulering: Vedtaksfredet 2002 ihht.
kulturminneloven.
25. Prinsens gt. 116; Nordlandsmuseet
Ferdig i 1904. Ble skadet under bombingen i 1940.
Oppført i tegl fra Bodø teglverk. Nyklassisisme med
rennesansepreg. Fornminne: bautestein fra Hernes er
oppsatt på
museumstomta.

Status regulering: Fredet etter Kulturminneloven 2011.
Regulert med hensynssone bevaring, Nordlandsmuseet
Sentrum, vedtatt 12.12.2013.
Krav til regulering: Opprettholdes.
26. Rensåsgata – Fredensborgv. – Torvgt. –
Professor Schyttes gt. Kvartal 75
Fasade og bygningsmasse. Det eldste huset er fra før
1910. Husene er godt bevart. Viktig trekk i
byutviklingen.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
27. Kvartal 78 inkludert Torvgt. 16
Bygd i 1910 – 1935. Torvgata 16 ble bygd av Bodø
kommune i
1918, samidig som Ormen Lange (arkitekt var
professor Jens Zetlitz Kielland).
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
28. Tordenskjoldsgaten; Terbovenhus
Viktig trekk ved gjenoppbyggingen av byen.
Joseph Terboven, Reichskommissar, var en særdeles
upopulær person. I Bodø og i resten av landet. I
”Bodøboka” skrevet av A. Coldevin står det: Den 24.
juli var Terboven i Bodø. Formannskapet hadde et par
uker før besluttet å bygge 4 hus, hvert med 8 leiligheter
for husville. Terboven innkalte rådmann Tellander til
møte i fylkesmannsboligen. Han krevde at
boligbygging for sivile skulle fortsette. Da rådmannen
innvendte at dette var avhengig av finansiering,
henviste Terboven til Norges Bank i Bodø, som
naturligvis ikke kunne foreta utbetalig på et slikt
grunnlag. Kommunen fikk imidlertid opptatt lån ved
bistand fra Administrasjonsrådet. To store bolighus ble
oppført like øst for brannstasjonen og dertil seks andre
hus, i alt 40 leiligheter. Det må nærmest betraktes som
en sarkasme at de siden ble kalt Terboven-husene.
Vi vet at Terboven presset på i denne saken for å
”mildne” sivilbefolkningen noe, og for å prøve å gi et
bedre bilde av okkupasjonsmaken enn det bildet
byfolket hadde av tyskerne etter bombinga av byen.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
29. Storgt. 26, 28 og 30, samt Torvgt, fassade mot
Kongeparken. Deler av kvartal 19
Gjenreisningsbygg fra etterkrigstiden. Fasader på
Storgt. 26, 28 og 30 er påbygd og renovert med et
glassbygg mot torget.
Status regulering: Reguleringsplan kvartal 19, vedtatt
12.09.2002
Krav til regulering: Opprettholdes

30. Fasade Storgt.; Gustav Moe-gården,
Nordlandsbanken, Sparebanken, Sambobygget og
Storgt. 19
(trevarefabrikken)
Fasader mot viktig byrom. Sparebanken er tegnet av
arkitektene Arne Pedersen og Reidar Lund og Gustav
Moe-gården av Knut Knutsen. Trevarefabrikken har
bevart preget som typisk etterkrigsbygning, med
pussede fasader, skifertak, i en ren og enkel stil.
31. Rådhuskvartalet med rådhus, Norges bank og
bibliotek, Kvartal 28
Rådhuset er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og
Herman Munthe-Kaas og oppført i 1962-67. Disse
arkitektene var engasjert av Brente Steders Regulering
(BSR) allerede under krigen for å se på bla. Bodø.
Status regulering: Regulert til bevaring,
detaljregulering for Rådhuset, vedtatt 08.05.2015.
Krav til regulering: Opprettholdes.
32. Post- og telegrafbygget; fasade mot
Rådhusplassen og Solparken. Deler av kvartal 50
Tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman
Munthe-Kaas og oppført i 1950. Stilfull utvidelse av
fløyen
langs Prinsensgate ca. 1980. Monumental, behersket
arkitektur med en tak- og vindusutforming som gir
en tyngde og ro til Rådhusplassen.
Status regulering: Eldre regulering opphevet.
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring av fasader og tak.
33. Rådhusgt. mellom Prinsensgt og Kongensgt.
Kvartal 49
Kirken Betania og Metodistkirken. Bygningene er
oppført på 1950-tallet, og de er gode representanter for
gjenreisningen etter krigen.
Status regulering: Reguleringsplan Del av kvartal 49,
godkjent 2. mai 2002 (nr. 1187.02), regulert til boliger,
kontor, allmennyttige formål med max gesimshøyde
33 m.
Krav til regulering: Gjeldende reguleringsplan tillater
flere etasjer. Bør stilles spesielle krav til utforming og
fasader ved en eventuell ombygging.
34. Prinsens gt. 117; Marmorslottet
Bygget i 1929 av byggmester Alfred Karlsen. Veggene
er forblendet av fauskemarmor. Trapperommene på
nordsiden av huset ble opphavet til navnet
Marmorslottet. Opprinnelig fire leiligheter, senere
ombygget. Et visst jugendpreg.
Status regulering: Reguleringsplan Kvartal 49,
godkjent 14.11.1985 (nr. 1187), regulert til
spesialområde, formål bevaring.
Krav til regulering: Opprettholdes
35. Rensåsgt fra 12A til 24, fasader. Deler av
kvartal 72 og 73
Hovedsakelig bygd i 1949 – 51, noen bygninger fra før
krigen (nærmest Bankgata). To-etasjes trehus med to

leiligheter. Enkle og klassiske; behov for særpreg har
seg ofte utslag i forseggjorte inngangspartier og
ytterdører.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
36. Fredensborgv. – Fr. Andersens gt. – Torvgt.
Kvartal 79
Nordlands Privatbank, bygget i 1942, arkitekt Irgens,
Bodø. Beherseket monumentalitet ved en symmetrisk
fasade og en markert hovedinngang. En forsiktig
funkisstil. To nyere takoppbygg.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
37. Fr. Andersons v. –Parkv. – Jentoftsgt. –
Fredensborgv., fasader. Kvartal 80
’Knutssøngården’ (nr. 7) bygget ca 1925,
’Karlsengården (nr. 5) bygget ca 1925,
’Liljedalgården’ (nr. 3) bygget ca 1925,
Fredensborgveien 118 er fra 1945-50, og Jentofts gate
2 er fra 1930-tallet. Periode med renessanse for
tidligere stilarter; sveitser- og jugendstil. Fr.Andersens
vei 7 er et av de beste eksempler på ’nyhistorismen ’ i
norsk husbygging.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
38. Parkv. – Jentoftsgt. Sørvestre del av kvartal 81
Bygget ca. 1930-1935 med bl.a. politimestergården på
hjørne Parkveien- Jentoftsgate. Tidstypisk.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
39. Fredensborv. 124; bryggeriet. Nordøstre del av
kvartal 81
Den eldste delen ble bygget sist på 1800-tallet og er
utvidet flere ganger. Den eldste industribygning i Bodø
av noe størrelse. Mye av det opprinnelige er intakt.
Viktig element som bidrar til å prege byen.
Status regulering: Regulert til bevaring, Bryggeritomta,
vedtatt 31.03,2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
40. Parkv. 60 – 72, mellom Torvgt. og Bankgt., inkl
Bankgt. 20 (rådmannsbolig)
Tidstypiske villaer fra før krigen med godt bevarte
fasader. «Speilvendt» kopi av overlegeboligen som ble
revet der pasienthotellet er satt opp.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
41. Grensen; Torvgt. 21 A
’Sveitserhus’, bygget på slutten av 1890-tallet. Lå like
utenfor bygrensen av
1896. Ett av få hus i sentrum fra før 1900.

Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
42. Bankgt. 24 A; Gimle
Bygd tidlig på 1900-tallet. Tilbygg fra 1980-tallet.
Kommunalt aktivitetshus.
Status regulering: Regulert til bevaring, Plysjbyen,
vedtatt 22.10.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
43. Bodø jernbanestasjon m/ godsterminal
Ferdig i 1962. Monumentalt murbygg, stramme
klassiske linjer.
Status regulering: Fredning etter Kulturminneloven
under behandling. Regulert til bevaring, Bodø
stamnetterminal, vedtatt 17.02.2011.
Krav til regulering: Opprettholdes.
44. Storgt. 56; Godtemplarhuset
Arkitekt var Kristoffer Lange i 1944 for Nordens
klippe og Den gode vilje. Tatt i bruk i sist på 1940tallet som et av de første sentrumsbyggene etter krigen.
Godt eksempel på gjenreisningsarkitektur.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
45. Rensåsgt. – Helliesensgt. – Prinsensgt. –
Tordenskjoldsgt. Kvartal 62
Bolighus, perioden 1905-31.
Kvartalet ble bygget ut med seks like bygninger av
byggmester Jan Petersen i 1918. Særpreg for villastrøk
utenfor byen.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
46. Rensåsgt. – Helliesensgt. – Prinsensgt – Biskop
Kroghsgt. Kvartal 63
Bolighus, perioden 195-31. Mot Prinsens gate ligger
husene ut mot fortauet, ellesr ligger de midt på tomten.
Særpreg for villastrøk utenfor bygn. Tidstypisk.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
47. Rensåsgt. 28 Frimurerlosjen
Arkitekt var professor Olaf Nordhagen. Oppført i
1924. Tilbygg mot syd for få år siden. Stiluttrykket er
strengt og lukket, nyrenessanse med en symmetrisk
fasade og monumentalt inngangsparti.
Status regulering: Regulert til bevaring,
Frimurerlosjen, vedtatt 10.12.2009.
Krav til regulering: Opprettholdes.
48. Storgt. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86; gateløp på
sørsiden
To-etasjes rekkehus i tre og mur bygget i perioden
1945-1952 (gjenreisning etter krigen).

Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring av fasader/takflate.
49. Biskop Krogs gt. 15; Skattefogdgården
Oppført i 1923 av byggmester Rognan som Statens
Skattefogdkontor og bolig for skattefogden.
Hovedinngangen i empire med sine rombeformende
elementer og tannstav, og sterk relieffvirkning.
Vinduer i senempire med krysspostvinduer. Laftet
tømmer med fremstikkende laftehoder (uvanlig på
denne tiden).
Status regulering: Reguleringsplan godkjent
13.09.2001(nr. 1050), regulert til spesialområde
bevaring
Krav til regulering: Opprettholdes
50. Urtegårdsgata 18-32; Ormen Lange
Rekkehus med 8 leiligheter fra 1918. Arkitekt var
professor J.Z.
Kielland, NTH. Bygget av kommunen. Forbilde hentet
i de engelske hagebyene med smale og dype
tomter. Fasadeutformingen er typisk for sin tid, med
mansardtak og arker.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
51. ”Småhuslaget”
Eneboliger fra slutten av 1940-tallet. Et forsøk på å gi
vanlige familier mulighet til eget hus med hage.
Egenartet område.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring, gjelder eneboligene.
53. Parkv. 96
Murbygning fra ca 1920, arkitekt var ingeniør Aune.
Ble kalt «sykehusungen». Vanlig stiluttrykk fra den
tiden med flere aktuelle uttrykk på ett sted. En spesiell
bygning.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
54. Tysk bunkers under Storgt. 61. I kvartal 40
Bunkersen ble delvis bygd inn for få år siden, men er
ennå tilgjengelig. Vises fra Sjøgata.
Status regulering: Reguleringsplan godkjent 9.10.1997
(nr. 1161.02), regulert til boligformål.
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring av selve bunkersen.
55. Storgt. 63; Fische. I kvartal 40
Trevilla fra 1907-09, ombygd i 1926 og 1968.
Byggherre Magnus Fische. Godt bevart.
Status regulering: Eldre reguleringsplan opphevet.
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.

56. Kongensgt. 42, 44, 46, 48, 50, 52 og 54,
Rønvikgt. 2, 3 og 5 og Prinsensgt 141, 143 og 147.
Deler av kvartal 36, 37, 42 og 43
Tidstypisk byggestil fra 1915.
Status regulering: Uregulert
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
57. Kongensgt. 62
Bygget ca. 1890. Trevilla. Jakhellnbruket i Rensåsen.
Status regulering: Eldre reguleringsplan opphevet..
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
58. Speidervn. 3
Oppført sist på 1950-tallet Karakteristisk tak i buet (2
buer) skallkonstruksjon.
Opprinnelig lagerbygg og kontorbygg for Bodøfirmaet
Per Gubrandsen A/S, nå lager Bodø kommune.
Status regulering: Eldre reguleringsplan opphevet..
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
59. Gamle Riksvei 6, teglsteinsbrakke (tyskbrakke)
Bygd under krigen. Var opprinnelig del av Todtleiren
(tysk halvmilitær arbeidstjeneste). Nå verksted for
Bodø kommune. Bygd i tegl og pusset. Rehabilitert
1987.
Status regulering: Eldre reguleringsplan opphevet..
Krav til regulering: Reguleres med hensynssone
bevaring.
60. Tysk brannstasjon, Plassmyra
Brannstasjonen ved den tyske militære flyplassen. Eies
av Bodø kommune og brukes av sivilforsvaret.
Status regulering: Reguleringsplan Del av Plassmyra,
godkjent 13.06. 2001, bevaring.
Krav til regulering: Opprettholdes
61. Nyholmen skanse, Burøya
Skansen er oppført på det samme stedet der den
opprinnelige skansen var, og etter originale tegninger.
Status regulering: Reguleringsplan godkjent i 9.
11.1976 (nr. 1150), regulert til spesialområde for
kulturhistoriske anlegg
Krav til regulering: Opprettholdes
62. Fyrvesenbrygger, Burøya
Anlegget er fra tiden før fyrvesenet ble en del av
dagens kystverk. Typisk
brygge- og sjøhusmiljø. Kaia er i bruk, bl.a. av
kystverket, Bodø havnevesen og av kystlaget SALTA.
Status regulering: Reguleringsplan godkjent i 22. sept.
1999 (nr. 1150.01), regulert til spesialområde for
industri med historisk og kulturell verdi.
Krav til regulering: Opprettholdes
63. Fyrvesenboligen
Oppført på 1930-tallet. Boliger for fyrvesenets ansatte.

64. Nyholmen fyrhus/ Bodø fyr, Burøya
Fyrbygningen er oppført 1873-75, og er den eldste
bygningen registrert i denne planen.
Status regulering: Fredet ihht. kulturminneloven.
Reguleringsplan godkjent 9.nov 1976 (nr. 1150),
regulert til spesialområde.
Krav til regulering: Opprettholdes
65. Anton Gisle Johnsons vei
Entreprenørfirmaet P. Gulbrandsen A/S kjøpte og
prosjekterte et større område mellom Hålogalandsgata
og Haakon VIIs gate. Området ble trinnvis utbygget
med rekkehus fra 1960 fram til tidlig på 1970-tallet.
Arkitekt var Per A. Hofstad. Ble på folkemunnet kalt
«Millionærløkka» og « Gulbrandsenhusene».
Status regulering: Reguleringsplan Anton Gisle
Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, vedtatt
31.10.2013.
Krav til regulering: Opprettholdes.

