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Sluttbehandling av detaljregulering for Fylkeshuset 

 

Bystyrets behandling i møte den 01.04.2020: 

 

Forslag 

 

Fra Fredric Persson på vegne av AP, SP, SV, KrF og Frp: 

1. Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Fylkeshuset slik det er vist på plankart med plan 
ID 2018005, over grunnen sist datert 18.02.2019 og under grunnen datert 31.01.2019, og med 
reguleringsbestemmelser datert 21.02.2019, og planbeskrivelse datert 21.02.2019. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd. 

  

2. Bodø bystyre vedtar at hensynssone bevaring for eksisterende Fylkeshus tas inn på plankart slik 
som vist i kart i Rådmannens forslag til innstilling, og bestemmelse om hensynssone bevaring tas 
inn med tekst: 

Bevaring av kulturmiljø (H570) 

Bevaringen gjelder bygningens form og fasader. Det er ikke tillatt å rive eller endre bygningens 
fasader og eksteriør. Dette gjelder ytre form, materialbruk og bygningsdetaljer. 

Fasaden i første etasje mot det nye bygget er unntatt vern. Denne sonen er definert ved 
byggegrense. 

Eventuell tilbakeføring er tillatt. Innvendig kan bygningen bygges om og tilpasses nye behov. 

 



Fra Astrid Dankertsen, Rødt: 

Bystyret avviser forslaget til detaljreguleringsplan da denne ikke ivaretar fylkeshusets 
arkitektoniske kvaliteter og den øvrige bebyggelsen i området 

 

Votering 

 
Forslag fra Dankertsen fikk 3 stemmer og falt (3R) 
Forslag fra Persson fikk 22 stemmer og ble vedtatt (11AP, 4FRP, 4SP, 2SV, 1KRF), mot 17 stemmer 
for innstillingen (10H, 3R, 2MDG, 2V). 
 

Vedtak 

 
1. Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Fylkeshuset slik det er vist på plankart med 

plan ID 2018005, over grunnen sist datert 18.02.2019 og under grunnen datert 31.01.2019, 
og med reguleringsbestemmelser datert 21.02.2019, og planbeskrivelse datert 21.02.2019. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd. 

2. Bodø bystyre vedtar at hensynssone bevaring for eksisterende Fylkeshus tas inn på 
plankart slik som vist i kart i Rådmannens forslag til innstilling, og bestemmelse om 
hensynssone bevaring tas inn med tekst: 

Bevaring av kulturmiljø (H570) 

Bevaringen gjelder bygningens form og fasader. Det er ikke tillatt å rive eller endre 
bygningens fasader og eksteriør. Dette gjelder ytre form, materialbruk og bygningsdetaljer. 

Fasaden i første etasje mot det nye bygget er unntatt vern. Denne sonen er definert ved 
byggegrense. 

Eventuell tilbakeføring er tillatt. Innvendig kan bygningen bygges om og tilpasses nye 
behov. 

 

Protokolltilførsel fra Rødt: 
 
Rødt vil gjøre oppmerksom på at vi subsidiært stemte for innstillinga, for å unngå at bygget ble 
enda høyere, men egentlig ikke støtter den heller.  

Plan- og miljøutvalgets behandling i møte den 11.03.2020: 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt 



 

Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Fylkeshuset, slik det er vist på plankart over grunnen 
med plan ID 2018005, datert 27.06.2019, plankart under grunnen, datert 27.06.2019, med 
planbestemmelser sist datert 02.07.2019 og planbeskrivelse sist datert 21.02.2019. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd. 
 
 
 

Bodø eldreråds behandling i møte den 09.03.2020: 

 

Forslag 
 
Fellesforslag: 
 
Bodø eldreråd tar saken til orientering. 
 
 
 

Votering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Eldrerådets uttalelse 
 
Bodø eldreråd tar saken til orientering. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling i møte den 05.03.2020: 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse uttalelse. 
RPF har ingen merknader til rådmannens innstilling. 
  
 
 
 



Rådmannens forslag til innstilling  
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Fylkeshuset, slik det er vist på plankart over grunnen med 
plan ID 2018005, datert 27.06.2019, plankart under grunnen, datert 27.06.2019, med planbestemmelser 
sist datert 02.07.2019 og planbeskrivelse sist datert 21.02.2019.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd. 

 
 

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann  

 Knut A. Hernes 
 Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Kjetil Christensen  
 

Sammendrag 
Hensikten med denne planen er å utvide Fylkeshuset for å dekke fylkeskommunens behov for flere 
kontorplasser og møterom. Reguleringsplanen gir rammer for etablering av ny kontorfløy vest i kvartalet. 
Planen legger også til rette for uteområder, parkering over og under bakken og adkomst for varelevering. 
Planforslaget er fremmet av Selberg arkitekter på vegne av Nordland fylkeskommune.  
 
I kommuneplanens arealdel 2018-2030 (vedtatt 14.06.2018) ligger planområdet innenfor kvartal 1.99, 
Prinsens gate 100. Området er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. 
Maks byggehøyde er angitt til 6 etasjer. 
 
Denne saken ble fremmet for sluttbehandling til komite for plan- næring og miljø den 28.08.2019, men ble 
utsatt med bakgrunn i henvendelse fra Nordland fylkeskommune. Det ble fattet slikt vedtak: Saken utsettes 
med bakgrunn i henvendelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
I etterkant av dette møtet har kommunen mottatt brev fra Nordland fylkeskommune, seksjon for 
kulturminner, datert 23.10.19, og notat fra Selberg Arkitekter, datert 15.10.19. I notatet fra Selberg 
Arkitekter er det redegjort for behov, arkitektur, byform og estetikk. Notatet og brevet følger saken som 
vedlegg. Innholdet i notatet er kortfattet kommentert i eget notat fra Byutvikling Plan, også vedlagt saken. 
 
Administrasjonen ved Byutvikling Plan og Nordland fylkeskommune har i tillegg hatt møte om saken den 
05.12.19, der fylkeskommunen redegjorde for premissene for planforslaget.   
 
Foreliggende saksutredning er i all hovedsak basert på saksutredningen som var fremmet for 
sluttbehandling den 28.08.19, men er i tillegg supplert og oppdatert med ny informasjon som framkommer 
av overnevnte notat/brev. Brev og notat som er innsendt i etterkant av sluttbehandlingen endrer ikke 
Rådmannens innstilling i saken, og Rådmannen fremmer derfor et alternativt forslag til det planforslaget 
som fylkeskommunen foreslår.   
 
Planforslaget som fremmes av forslagsstiller har en ny kontorfløy med fem etasjer og en tilbaketrukket 
etasje. Den første etasjen har en høyde som tilsvarer to etasjer. Høyden overstiger det eksisterende 
fylkeshuset som har fem etasjer og én tilbaketrukket etasje, pluss et teknisk påbygg.  
 
Rådmannen fremmer et alternativt forslag der byggehøyden til det nye bygget reduseres med én etasje til 
omtrent den samme høyden som det eksisterende Fylkeshuset har. Begrunnelsen er at den foreslåtte 
utbyggingen ikke tar hensyn til eksisterende Fylkeshus i tilstrekkelig grad. Nybygget er høyere enn det 
eksisterende bygget og store deler av fasaden til Fylkeshuset vil ikke være synlig bak ny bebyggelse. 
Tilbygget vil bli dominerende i forhold til den omkringliggende boligbebyggelsen og rammene som er gitt 
for denne. I Rådmannens forslag er det lagt til en hensynssone for bevaring av fasadeuttrykket til 



eksisterende Fylkeshus, siden bygget har historisk regional verdi. Denne endringen har ingen innvirkning på 
det planlagte nybygget, men gir fylkeshuset en formell bevaring.   
 
Rådmannen anbefaler at det alternative planforslaget vedtas med de endringer som er gjort etter offentlig 
ettersyn. Fylkeskommunens planforslag følger saken med komplette plandokumenter.  
 

Hva aktualiserer saken? 

Forslag til privat reguleringsplan til behandling, jfr plan- og bygningsloven. 

Saksopplysninger 
Denne saken startet tilbake i 2018, da Byutvikling Plan het Byplan. I saksutredningen vil derfor begge 
kontornavnene bli nevnt, basert på historikken i saken.  
 
Bakgrunn og oppstart 
Forslagsstiller er Nordland fylkeskommune og planlegger er Selberg arkitekter. Hensikten med planen er å 
utvide Fylkeshuset. Bakgrunnen er fylkeskommunens behov for å samle de ansatte på samme sted og 
behov for flere kontorplasser. 
 
I etterkant av høringen har det blitt oversendt et supplerende notat fra Selberg Arkitekter, datert 15.10.19, 
som klargjør at det er behov for i alt 210 kontorarbeidsplasser og at det skal legges opp til flest mulig 
arbeidsplasser i kontorlandskap. I notatet blir det konkludert med at arealbehovet tilsier at det må bygges 4 
kontoretasjer i tillegg til forsamlingssal og nødvendige møterom.  
 
Planstatus 
Eiendommen er ikke regulert. I kommuneplanens arealdel 2018-2030 ligger planområdet innenfor kvartal 
1.99, Prinsens gate 100. Området er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens 
arealdel. Byggehøyde er angitt til 6 etasjer som tilsvarer høyden på eksisterende Fylkeshus. Det er krav om 
reguleringsplan for nye prosjekter innenfor området. 
 
Nord for Fylkeshuset er det vedtatt en detaljregulering for kvartal 99, som omfatter et parkeringsanlegg 
med park på tak. I denne planen er det også regulert tosidig fortau i Prinsens gate. Anlegget åpnet høsten 
2019.   
 
Fylkeskommunens planforslag 
Fylkeshuset er lokalisert på eiendommen Prinsens gate 100, gnr./bnr. 138/3048. Planområdet er på ca. 10 
daa. Eiendommen består av eksisterende fylkeshus plassert på nordsiden i kvartalet langs Prinsens gate, og 
en stor parkeringsplass på bakken sentralt i kvartalet. I sør mot Fredensborgveien er det opparbeidet 
plenarealer. Planområdet reguleres til offentlig tjenesteyting og fortau. Eksisterende fylkeshus skal bestå 
slik det er i dag, og det foreslås utvidelse med et nybygg. Eksisterende bygg og ny fløy forbindes med et 
mellombygg i èn lav etasje. Planforslaget gir ramme for en ny kontorfløy med maksimum gesimshøyde til 
kote 37,3 moh, med mulighet for å bygge opp en tilbaketrukket etasje til kote 40,7.  Den første etasjen har 
en høyde som tilsvarer to etasjer. 

 

 
Snitt sett fra Hålogalandsgata. Bygningen til venstre er det eksisterende Fylkeshuset.  



 

  
Snitt sett fra Fredensborgveien.  
 
Ny bebyggelse vil ha et areal på cirka 6 850 m2 BRA. Maks areal for hele tomta er 14 410 m2 BRA. 
Forslagsstiller ønsker å bygge et bygg som totalt gir et lavt klimagassutslipp, og har intensjon om å bruke 
massivtre ved byggingen. I planbeskrivelsen og i supplerende notat, datert 15.10.19, finnes informasjon om 
forslagsstillers planforslag og hvilke behov som ligger til grunn for forslaget.  

 

 
Områdene rundt det nye bygget skal opparbeides til urban park, adkomstveier, parkeringsplasser, 
nedkjøringsrampe til parkeringskjeller og snuplass for varelevering og renovasjonskjøretøy. Dette vises i 
prinsipiell utomhusplan i vedlegg. Under bakken reguleres det en parkeringskjeller som også kan inneholde 
boder, tekniske rom og lignende. Planen legger til rette for utvidelse av trafostasjon der denne står i dag, ut 
mot Hålogalandsgata. 

 



 
Illustrasjon av forslagsstillers planforslag. Det nye bygget vises her med Fylkeshuset i bakgrunnen.   

 
Rådmannens planforslag 
I Rådmannens planforslag er bygget redusert med én etasje. Maksimum kotehøyde for gesims er satt til 
33,0 med en tilbaketrukket etasje med maks kotehøyde 36,9. Snitt-tegningene nedenfor viser dette. 

 

 
Snitt av Rådmannens forslag sett fra Hålogalandsgata. Bygningen til venstre er det eksisterende 
Fylkeshuset.  

 
Snitt av Rådmannens forslag sett fra Fredensborgveien.  
 
Hensynssone for bevaring av kulturmiljø for det eksisterende bygget er tatt inn i plankartet, med tilhørende 
bestemmelser for bevaring. Dette medfører ingen endringer for den planlagte utbyggingen, men gir 
byggets form og fasade et formelt vern. Fasaden vil kunne oppgraderes, så lenge den blir tilbakeført til 
opprinnelig uttrykk.     
 
I Rådmannens planforslag er følgende endringer gjort etter høringen:  

- Plankart: bygget er redusert i høyde. Øverste fulle etasje er tatt ned fra c+37,30 til c+33. Etasje for 

teknisk rom er redusert fra c+40,7 til c+36,9. Begge er tatt én etasje ned.  

- Plankart: det er lagt til hensynssone for bevaring av kulturmiljø på det eksisterende fylkeshuset. 

Byggets form og fasadeuttrykk bevares.  

- Bestemmelser: § 4.1- bestemmelser om hensynssone bevaring av kulturmiljø. Bestemmelsen gir 

unntak fra bevaring for den første etasjen der det nye bygget skal kobles til det gamle bygget.  

 



Planprosess 
Oppstartsmøte ble avholdt 22.05.2018. Byplansjefen vedtok 28.2.2019, etter delegert myndighet å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden var 2.mars til 13.april 2019. Det er kommet 
uttalelser fra Nordland fylkeskommune, Avinor, Statens vegvesen, BE varme og Johan Petter Sandberg. 
Sistnevnte uttalelse er underskrevet av til sammen elleve naboer til planområdet. Disse er oppsummert og 
kommentert under «Vurderinger».  
 
Denne saken ble fremmet for sluttbehandling til komite for plan- næring og miljø den 28.08.2019, men ble 
utsatt med bakgrunn i henvendelse fra fylkeskommunen. Det ble fattet slikt vedtak:  

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 28.08.2019: 

Håkon Andreas Møller fremmet følgende forslag: 

Fellesforslag fra (MDG, AP, SV, Rødt, H, FRP) fremmet av Håkon Møller (MDG): 

Saken utsettes med bakgrunn i henvendelse fra Nordland fylkeskommune 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Saken utsettes med bakgrunn i henvendelse fra Nordland fylkeskommune 

 
I etterkant av dette møtet har kommunen mottatt brev fra Nordland fylkeskommune, seksjon for 
kulturminner, datert 23.10.19, og notat fra Selberg Arkitekter, datert 15.10.19. I notatet fra Selberg 
Arkitekter er det redegjort for behov, arkitektur, byform og estetikk. Dette notatet og brevet følger saken 
som vedlegg. Innholdet i notatet er kortfattet kommentert i eget notat fra Byutvikling Plan, også vedlagt 
saken. I brev fra Nordland fylkeskommune, seksjon for kulturminner, blir tidligere uttalelse i saken utdypet 
og kommentert.   
 

Problemstillinger 
Arkitektur og stedstilpasning har vært diskutert i planprosessen. I oppstartsmøtet vektla Byplan at det er 
vanlig å ha arkitektkonkurranse for et offentlig bygg som Fylkeshuset, og hadde derfor forventninger til 
prosessen på dette punktet. Tiltakshaver ønsket ikke arkitektkonkurranse av økonomihensyn.  
 
Det har vært dialog og et møte den 22.1.2019 mellom tiltakshaver/rådgiver og Byplan etter at 
planleveransen ble mottatt. Et nytt møte ble holdt etter høringen, den 06.06.2019.  
Til det første møtet ba Byplan om begrunnelse for de arkitektoniske grepene i planforslaget. 
Hovedinnvendingen fra Byplan sin side var at den foreslåtte utbyggingen ikke hensyntar eksisterende 
Fylkeshus i tilstrekkelig grad, og Byplan argumenterte med at nybygget er høyere enn det eksisterende 
bygget og at store deler av fasaden til Fylkeshuset ikke vil være synlig bak ny bebyggelse. Dessuten vil 
tilbygget bli svært dominerende i forhold til den omkringliggende bebyggelsen og rammene som er gitt for 
denne. 
 
Forslagsstiller ønsket ikke å endre på planforslaget, og opplyste i møte om at endelig behov for antall 
kontorplasser og om det blir cellekontor, aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser eller en kombinasjon, ikke 
var avklart. NFK ønsker derfor å planlegge for et så fleksibelt bygg som mulig. Etter møtet ble det 
utarbeidet nye illustrasjoner til planforslaget som viser en tenkt utbygging.  
Byplansjefen la planforslaget på høring og til offentlig ettersyn uten endringer og ba om konkrete 
tilbakemeldinger på tema som: Tilpasning til eksisterende bebyggelse (Fylkeshuset) og omgivelser når det 
gjelder høyde, volum og materialvalg, planens detaljeringsgrad og bruken av uteområdene. Etter høring 
ønsket ikke tiltakshaver å endre på planforslaget, med samme begrunnelse som tidligere.  
 



Selberg Arkitekter har, på vegne av oppdragsgiver, utformet et supplerende notat som utdyper og belyser 
behovet, arkitektur og forholdet til byform og estetikk. Notatet er vedlagt saken og Byutvikling Plan har 
kommentert innholdet i eget notat som også følger saken.  
 
Med bakgrunn i tilbakemeldingene som kom i høringen, en samlet vurdering av notat fra planlegger og 
egne vurderinger fastholder rådmannen at det er behov for å endre planforslaget, og fremmer derfor et 
alternativt forslag. Dette er utdypet under «Vurderinger». 
 
Høringsuttalelser 

 Oppsummering Kommentar 

1. Avinor Avinor sier at deres innspill er 
tatt inn i bestemmelse.  
 

Tas til orientering.  

2. 
Kulturminnemyndighet, 
Nordland fylkeskommune 

Kulturminnemyndigheten har 
ansvar for å ivareta 
kulturminner i 
arealplanleggingen. 
Eksisterende fylkeshus har en 
historisk verdi, bygd i 1965, 
som bygg for statlig og 
fylkeskommunal 
administrasjon i over 50 år. 
Arkitektonisk er bygget et 
tidstypisk modernistisk 
offentlig bygg som ikke har 
noe formelt vern. 
 
Tilpasning til eksisterende 
Fylkeshus:  
Godt grep at nybygget er 
atskilt fra eksisterende bygg, 
sammenkoplet med et 
mellombygg. 
Uheldig at nybyggets 
hovedform blir høyere og vil 
framstå som mer voluminøst 
enn eksisterende bygg. Den 
kvadratiske bygningsdelen 
plassert mot nordøst bidrar til 
denne effekten. Bør vurderes i 
prosjekteringen. 
 
 
 
 
 
Tilpasning til øvrige 
omgivelser: 
Tilbygget vurderes som ikke 
problematisk i forhold til 
Svenskbyen 
Positivt at nybyggets 
byggelinje er i tråd med 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byplans kommentarer:  
Byplan er enige i den kulturminne-faglige 
vurderingen om at det er uheldig at 
nybyggets hovedform blir høyere og vil 
fremstå 
som mer voluminøst enn eksisterende 
bygg.  
 
I kommunens alternative planforslag er 
derfor rammene for den nye bygningen 
tatt ned én etasje. Dette gjør at det nye 
bygget vil ligge omtrent på samme nivå 
som det eksisterende fylkeshus. Dette 
grepet vil redusere synligheten fra 
sjøsiden. 
 
Rammer for høyde og volum må  avklares 
på detaljreguleringsplannivå og kan ikke 
overlates til senere prosjektering. 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
 
 
 



dagens byggelinje mot 
Hålogalandsgata. 
Et offentlig bygg av denne 
karakter kan forsvare en 
monumental posisjon i 
bylandskapet slik som dagens 
Fylkeshus. 
 
Eksisterende Fylkeshus: 
Dagens Fylkeshus har en 
historisk verdi av regional 
betydning og at 
fasadeuttrykket er 
verneverdig. 
Som regional kulturminne-
myndighet anbefales at 
eksisterende Fylkeshus blir 
regulert med hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø 
og/eller at det i planen gis 
bestemmelser som stiller krav 
til bevaring av eksisterende 
bygnings form og uttrykk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hensynssone for bevaring av kulturmiljø 
(fasadeuttrykket) for det eksisterende 
bygget er tatt inn i kommunens alternative 
plankart, med tilhørende bestemmelser for 
bevaring. Dette medfører ingen endringer 
for den planlagte utbyggingen, men gir 
bygget en formell bevaring. Fasaden vil 
fremdeles kunne bli oppgradert, så lenge 
den blir tilbakeført til opprinnelig uttrykk.     

3. Statens vegvesen Planområdet skal ha adkomst 
fra Nyholmsgata som er 
kommunal veg. SVV har ingen 
merknader til planforslaget. 

Tas til orientering.  

4. BE varme Området omfattes av 
konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Påpeker at det er 
tilknytningsplikt innenfor 
området.  
med BE varme.    

Bestemmelse om tilknytningsplikt er tatt 
inn i planen 

 
     
 
 

 

5. Uttalelse fra 11 
naboer: 
 
 
Johan Petter Sandberg,  
Suporn Sandberg, Oddleif 
Olavsen, Elsa Veimoen 
Johansen, Trine 
Mareliussen, Gunnar 
Mareliussen, Aud 
Henriksen, Tor Nilssen, 
Sissel Nilssen, Kjell 
Gunnar Moldjord, Ingjerd 
Moldjord  
(alle er naboer).  

Naboene mener at prosjektet 
vil være en skamplett for 
fylkes-kommunen og gi et 
nedslående resultat for Bodø 
by.  
 
 
Tiltaket medfører en 
nedbygging av grøntareal med 
i underkant av 700 m2. 
Prosjektet bryter med 
bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel § 
1.14 som omhandler vern av 
grøntarealer. 

 

 

Det vises til planbeskrivelsen kap. 7 hvor 
virkninger/konsekvenser av planforslaget 
er beskrevet. Reguleringsbestemmelse § 
3.1.4 sikrer krav til arkitektoniske kvaliteter 
i prosjektet både i bebyggelse og uteareal. 
 
Grøntområdet på eiendommen vil få en 
annen karakter enn tidligere. Det største 
eksisterende grøntarealet er ca 1700 m2, 
og til sammen er det 2800-3000 m2 
grøntareal på tomta. En utvidelse av 
fylkeshuset krever en annen bruk av 
eiendommen. Grøntarealet vil bli mer 
oppstykket enn i dag. Utearealet mot 
Hålogalandsgata vil få svært gode 
solforhold. Det opprettholdes samtidig et 
areal mot sørøst på tomta som vil bli 
tilgjengelig for aktivitet. Det grønne preget 



 
 
 
 
 
 
Naboene mener at det nye 
bygget plasseres slik at det 
skaper vindtunnel for 
nabobebyggelsen i 
Fredensborgveien, jfr 
vindanalysen. Mener det 
foreligger en forveksling 
mellom eiendommer fra 
tiltakshaver. 
 
 
Bygget plasseres slik at det 
legger store deler av 
grøntarealet i skygge. 
 
 
 
 
 
Grøntarealet deles opp i 
langstrakte, veinære områder 
og gir dårlig arrondering og er i 
strid med KPA § 1.14.1. Mener 
at å få ned størrelsen på 
bygget vil gi klimaeffekt. 
Mener at det nye bygget bør 
utformes som en paviljong i 
parkmessige omgivelser hvor 
det underordner seg 
eksisterende Fylkeshus og 
samtidig som at grøntarealet 
opprettholdes. 
  

på tomta og egnede områder for 
uteopphold vil beholdes med det 
foreslåtte planforslaget.  
 
Vindanalysen som er utarbeidet for 
planforslaget viser at utbyggings-forslaget 
ikke vil medføre noen betydelig vindøkning 
for omkringliggende bebyggelse med 
tilgrensende uteområder forutsatt at 
beplantning implementeres og forsterkes i 
området mot Fredensborgveien. 
 
Dette planarbeidet legger til rette for et 
tilbygg til eksisterende fylkesbygg. Arealet 
er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
utbyggingsformål. En utbygging på 
eiendommen vil uansett medføre skygge 
på grøntarealene på eiendommen.   
 
Det har i tidlig planfase vurdert ulike 
alternativ for plassering og utforming av 
volum og uteareal. Forøvrig vises til 
punktet ovenfor vedrørende fordeling og 
arealstørrelse for grøntarealene på 
eiendommen.  
 
Tas til orientering.  
 

 

Vurderinger 
Arkitektur og stedstilpasning 
De mottatte merknadene til dette temaet går på nybyggets utforming og forholdet til det eksisterende 
Fylkeshuset og til de øvrige omgivelsene.  
 
Tiltakshaver begrunner utformingen til det nye bygget med at det opprettes en bymessig kvartalsstruktur 
på tomta, og at det nye bygget tar hensyn til Svenskbyen som er vernet. Det legges vekt på at det nye 
bygget er trukket tilbake fra Hålogalandsgata, og dermed fra Svenskbyen. Det legges også vekt på at det 
nye bygget hensyntar fasaden til Fylkeshuset ved at koblingen mellom nytt og gammelt bygg vil skje i første 
etasje i en avgrenset del av den sørlige fasaden. Det vil si at fasaden til Fylkeshuset i stor grad bevares, med 
unntak av en mindre del av byggets førsteetasje. 



 
I etterkant av høringen har tiltakshaver kommet med et supplerende notat der flere forhold ved 
planforslaget har blitt ytterligere belyst. Når det gjelder behov for antall kontorarbeidsplasser blir det 
opplyst at dette nå er oppjustert til totalt 210 arbeidsplasser og at flest mulig arbeidsplasser skal være i 
kontorlandskap.   
 

 
 
Transparent blå volummodell ovenfor viser «mulighetsrommet» gitt ved byggegrenser og maks kotehøyder 
gitt i plankart. 
 
Kulturminnemyndigheten skriver i sin uttalelse at Fylkeshuset har en historisk verdi av regional betydning, 
og mener det nye byggets volum mot sjøsiden bør revurderes, da det er viktig at Fylkeshusets «silhuett» og 
fremtoning fra denne siden ikke brytes. Kulturminnemyndigheten foreslår at dette er et tema som må 
jobbes med i videre prosjektering av bygget. I nytt brev datert 23.10.19, etter høring – og offentlig ettersyn, 
opplyser Nordland fylkeskommune bl.a. at:  

«…… Med bakgrunn i dette vil vi gjøre oppmerksom på, og presisere, at det etter vår vurdering er 
mulig å redusere inntrykket av byggets hovedform uten å endre den foreslåtte rammen i.f.t. høyde 
og volum. Vi har i vår uttalelse ikke bedt om eller argumentert for at bygget bør reduseres i 
byggehøyde eller volum. Dersom vi hadde ment at dette burde endres, ville det fremkommet tydelig 
i vår uttalelse. 

 
Vi har kun påpekt at man i detaljprosjekteringen kan se på løsninger som demper inntrykket av det 
nye bygget. Som vi redegjorde på møte med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune (som 
tiltakshaver) den 6.6.2019 kan dette være bruk av farger, justering av takvinkler e.l…» 

 
Rådmannen vurderer fortsatt at det er uheldig at nybyggets form og volum vil framstå som mer voluminøst 
enn eksisterende fylkesbygg. En vurderer at det ikke er løsbart å nedtone/dempe virkningen av nybyggets 
volum og høyde, sett fra tilgrensende områder, ved bruk av farger eller justering av takvinkler.  

 
Naboene har i sine uttalelser til planforslaget opplyst at de mener at det nye bygget er for stort i volum og 
høyde, og at de mener forslaget er dårlig tilpasset Fylkeshuset, og etterspør en mer arealeffektiv utbygging. 
Fylkeskommunen har i etterkant av offentlig ettersyn oversendt et notat som redegjør for arealbehov og de 
løsninger som ligger til grunn. I dette framgår det at det er et reelt behov for 210 kontorarbeidsplasser og 
at en ser for seg arealeffektive løsninger med kontorlandskap.  
Rådmannen vurderer at planområdet ikke ligger innenfor sentrumskjernen, slik det er definert i KPA. 
Fylkeshuset ligger noe tilbaketrukket fra Prinsens gate, og ny kontorfløy følger delvis Hålogalandsgata, og 
understreker gateløpet. Dette er i planforslaget forklart som et forsøk på å bygge et kvartal. Bestemmelsen 



det vises til her (§12.5.4) er fra gammel KPA og er blitt erstattet av §13.4.4 i sist reviderte utgave av KPA. 
Denne bestemmelsen gjelder bare for områder satt av til sentrumsformål, og gjelder derfor ikke for 
planområdet. Rådmannen fastholder at planområdet ikke kan betraktes som en del av bysentrum. Området 
er tvert imot sammenlignbar med Domkirka, Nordlandsmuseet og til dels Bispeboligen, som alle ligger i 
sone A men som ikke er å betrakte som kvartaler, men frittliggende bygg i landskap. Disse byggene har en 
annen vernestatus, men det planmessige prinsippet er det samme.  
  
Årsaken til at kvartalet ligger i sone A og har en øvre byggehøyde på 6 etasjer er knyttet til den eksisterende 
funksjonen med fylkeshuset langs Prinsens gate, og er ikke ment å forstå som rammene for et prosjekt på 
den ubebygde delen av tomta. Det forutsettes en nennsom arkitektonisk tilnærming, med utgangspunkt i 
den eksisterende situasjonen.  
 
Rådmannen vurderer ikke at Hålogalandsgata, Nyholmgata og Fredensborgveien er grensegater som det 
anføres i planforslaget m/tilleggsnotat fra Selberg Arkitekter.  I dette området er det Prinsensgate (med 
Fylkeshuset) som har karakter av grensegate, med sin plassering på randen av platået og Nerbyen, og 
mellom Kv98 og Svenskebyen. Plasseringen langs Hålogalandsgata, på tvers av byens langgater, bryter med 
byformen i området, og med en større høyde enn det eksisterende Fylkeshus. Dette svekker strukturen og 
lesbarheten i bylandskapet. Det virker logisk å utvikle Fylkeshuset med et tilbygg som en megler mellom det 
monumentale fylkeshuset og småhusområdene rundt, dette innebærer at det må jobbes med høyder og 
tilpasning. En har tidligere sluttet seg til at silhuetten fra sjøsiden ikke brytes som vist i planforslaget. 

 

 
Illustrasjon Selberg Arkitekter 

 
Det foreslåtte nybygget tar hensyn til Svenskbyen ved å trekke seg tilbake fra Hålogalandsgata, men det er 
også viktig at det nye bygget tilpasser seg Fylkeshuset siden det er dette bygget som er nærmest påvirket 
av utvidelsen.  
 
Rådmannen mener at tilpasning til Fylkeshuset og til omgivelsene ikke er vurdert tilstrekkelig. 
Hovedinnvendingen er at den foreslåtte utbyggingen ikke tar hensyn til eksisterende Fylkeshus, dette ved 
at nybygget er høyere enn det eksisterende, og ved at store deler av sør-fasaden til Fylkeshuset vil ligge bak 



ny bebyggelse. Det nye bygget har også et stort volum sammenlignet med småhusbebyggelsen som grenser 
til tomta i øst og sør-øst.  En reduksjon av byggehøyden på nybygget vil etter rådmannens syn motvirke den 
negative effekten på Fylkeshuset og den omkringliggende bebyggelsen.  
 
 
Alternativt forslag. 
Det er på bakgrunn av nevnte vurderinger og innkomne uttalelser til høringsforslaget at Rådmannen 
fremmer et eget forslag. Snitt-tegningene nedenfor illustrerer forskjellen mellom tiltakshavers forslag og 
Rådmannens, og viser høyder for begge alternativer sammenstilt med de eksisterende bygningene på og 
rundt tomta.  

 
 

 
Forslagsstillers planforslag med rådmannens forslag i rødt oppriss. Snitt sett fra Hålogalandsgata. 
Eksisterende fylkeshus vises i grått til venstre.  

 
Forslagsstillers planforslag med rådmannens forslag i rødt oppriss. Snitt sett fra Fredensborgveien.  

 
Dagens fylkeshus har flere nivåer med hovedvolum, én tilbaketrukket etasje og et teknisk påbygg på 
henholdsvis c+ 31,57, c+35 og c+38.  Til sammenligning er maksimum høyder i forslagsstillers forslag på c+ 
37, 3 og c+40, 7, og i Rådmannens forslag er maksimum høyde c+33 og c+36,9. 
 
Rådmannens forslag tar i større grad hensyn til det eksisterende Fylkeshuset, fjernvirkning fra sjøsiden og til 
småhusbebyggelsen som grenser til tomta i sør og i øst. Forslaget underordner seg Fylkeshuset og 
overstiger ikke høyden på dette.  
 
Bevaring av eksisterende fylkeshus  
Kulturminnemyndigheten mener Fylkeshuset har historisk regional verdi, og foreslår hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø for det eksisterende bygget. I Rådmannens planforslag er dette tatt inn i plankartet, 
med tilhørende bestemmelser for vernet. Dette medfører ingen endringer for den planlagte utbyggingen, 
men gir fasadeuttrykket et formelt vern. Fasaden vil fremdeles kunne bli oppgradert, så lenge den blir 
tilbakeført til opprinnelig uttrykk.     
 
 
Grønnstruktur 
Grøntområdet på eiendommen vil få en annen karakter enn tidligere. Det største eksisterende grøntarealet 
er ca. 1700 m2, og til sammen er det 2800-3000 m2 grøntareal på tomta. En utvidelse av Fylkeshuset krever 



en annen bruk av eiendommen. Grøntarealet vil bli mer oppstykket enn i dag. Utearealet mot 
Hålogalandsgata vil få svært gode solforhold. Det opprettholdes samtidig et areal mot sørøst på tomta som 
vil bli tilgjengelig for aktivitet. Det grønne preget på tomta og egnede områder for uteopphold vil beholdes 
med det foreslåtte planforslaget.  
 
Vind 
Aktuelle planforslag for utvidelse av Fylkeshuset gir i utgangspunktet relativt god vindskjerming for de 
sentrale, tilhørende uteområdene på østsiden av bygningen. Dette forutsetter at planlagt vinddempende 
beplantning implementeres og forsterkes. Spesielt gjelder dette området mot Fredensborgveien, der vind 
fra vest kan påvirke nabobebyggelsen. 

 
Trafikk 
Trafikkforholdene vil ikke bli vesentlig endret i forhold til dagens situasjon siden det planlegges for 
maksimum samme antall parkeringsplasser som det er på tomta i dag. Forholdene for myke trafikanter vil 
forbedres ettersom fortau rundt tomta vil opparbeides og forbedres.  
 
Sol- og skyggeforhold 
Som sol- og skyggediagrammene for forslagsstillers forslag viser, vil ny kontorfløy gi noen 
skyggekonsekvenser for nabobebyggelse. 23. juni klokka 18.00 vil det bli en slagskygge inn på nabotomt i 
nordøst og sørøst og 1. september klokka 17.00 er det også noe slagskygge på nabotomter i øst. Deler av 
uteområdene tilknyttet Fylkeshuset vil ha skygge på ettermiddag på enkelte tidspunkt, men grøntareal på 
vestsiden av bygget har gode solforhold. Dette vurderes som akseptable konsekvenser i en bysituasjon. Ny 
kontorfløy er trukket ut til tomtens vestside bl.a. for å begrense negative skyggeeffekter for naboer i størst 
mulig grad.  
 
Det påregnes at de negative konsekvensene for sol- og skyggeforhold vil minske noe ved å redusere bygget 
med én etasje.  
 
Notat fra Selberg Arkitekter 
Notat fra Selberg Arkitekter følger saken som vedlegg. Innholdet i notatet er sammenfattet og vurdert i 
eget notat fra administrasjonen, som følger saken som vedlegg.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Det forventes ikke at dette prosjektet vil medføre noen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Hvordan er løsningen forankret i FNs bærekraftsmål 
Planforslaget vurderes å våre i samsvar med bærekraftsmål nr. 7 og 11.  
Oppfyller mål i klima- og energiplanen, miljøvennlige bygg. 

Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen anbefaler at planforslaget med maks byggehøyde c+33 og c+36,9 godkjennes med de 
endringer som er gjort etter offentlig ettersyn. Planforslaget er vist på plankart over og under grunnen med 
plan ID 2018005, datert 27.06.2019, med planbestemmelser sist datert 02.07.2019 og planbeskrivelse sist 
datert 21.02.2019.  
 
Begrunnelsen er at planen gir en bedre tilpasning til omgivelsene og det bevaringsverdige Fylkeshuset. 
 
Planforslaget som er fremmet av Nordland Fylkeskommune er vist på plankart med plan ID 2018005, over 
grunnen sist datert 18.02.2019 og under grunnen datert 31.01.2019, og med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019, og planbeskrivelse datert 21.02.2019.  Plandokumentene til det private planforslaget er 
også vedlagt saken.  
 



Om det er ønskelig å gjøre en annen vurdering enn Rådmannen anbefaling, kan vedtaket endres slik at 
disse plandokumentene vedtas. En anbefaler da at plankartet endres slik at hensynssone bevaring inntas og 
at bestemmelsene endres slik at bestemmelser om hensynssone bevaring av kulturmiljø inntas, ref. 
Rådmannens alternative forslag.  
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Prosjektet anses å være i samsvar med delmål nr. 7.3), hvor det er et mål at; «Innen 2030 doble 
energieffektivitetsraten på verdensbasis». I prosjektet legges det til grunn at nybygget skal 
bygges enten som et nullenergibygg eller et nullutslippsbygg. Begge løsningene vil medføre 
betydelig reduksjon i klimagassutslipp sett i forhold til kravene i TEK 17.  

 

Prosjektet anses å være i samsvar med delmål nr. 11.3, hvor det bl.a. heter at det innen 2030 er 
et mål å oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering. Prosjektet legger opp til 
fortetting med kontorarbeidsplasser i sentrum av Bodø, med nær tilknytning til kollektivnett, vei 
og gang- sykkelveisystem.   
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