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Status

• Salg av Herredshuset ble vedtatt i Bystyret som del av finansieringen av 
det nye Rådhuset

• Utarbeidet mulighetsstudie og ny omregulering er under arbeid for 
Herredshuset

• Utarbeidet kulturminnefaglig rapport 2017 

• Åpent informasjonsmøte gjennomført 12.08.20 

• Antatt salg i 2021



Herredshuset og videre utbygging av eiendommen - bevaring

• Herredshusets vestfløy, fløy A, skal bevares. 

• Midtfløyen erstattes av nytt bygg, hvor det arkitektoniske uttrykket og byggehøyder 
beholdes. 

• Østfløyen, fløy C, er ikke del av bevaringen og fløyen kan rives og nytt bygg oppføres, men 
høyde og fasadeliv mot syd må være som dagens høyder og avstand fra Rv. 80.

• Fløy A og B egner seg til næringsformål for første etasje og for 3.-5. etasje. Her kan det være 
kontorer. 4. og 5. etasje kan også være boliger. 

• Første etasje i fløy C egner seg godt for dagligvarebutikk eller andre utadrettede 
servicefunksjoner som legekontor, tannlege, fysioterapi eller lignende. Det er lagt til rette for 
parkering for besøkende mot Rv. 80, som i dag. I overliggende etasjer kan det etableres 
kontor for ulike formål. Et annet alternativ her kan være hybelleiligheter.

• Området for øvrig planlegges/reguleres bygget til boliger. 



Skisse fra vest



Alternativ skisse



Alternativ skisse fra øst



Alternativ skisse fra nord



Kulturminnefaglig analyse



Kulturminnefaglig analyse fra 2017 

Ytre deler
• Vestfløyen med relieffene på gavlen mot syd er unik for Bodø
• Midtfløyen med sitt veggliv mot syd må bevares for å sikre vestfløyens målestokk
• Eventuelt nybygg av østfløyen må være tilbaketrukket fra Rv 80 som dagens 

østfløy for å sikre vestfløyens visuelle markering 

Indre deler
• Ved et vern av relieffene på gavlveggen in situ følger at interiører bør vernes:
• Herredsstyresalen med galleri og bitrapp
• Formannskapssalen
• Forgang
• Vestibyle i 1. etasje med hovedtrapp
• Vestibyle i 2. etasje



Innspill etter informasjonsmøte 12.08.20

• Naboer mener prosjektet blir for massivt og stort
– Tar sol- og lysforhold
– Fem etasjer for høyt mot Reinparkveien og bør justeres.

• De ønsker å beholde dagens grøntareal på eiendommen
– Enkelte naboer har en oppfatning av at dette arealet er regulert til 

grønnstruktur, noe det ikke er (bebyggelse og anlegg, KPA 2018).
• Nordland Fylkeskommune har kommet med innspill at byggehøyder må 

harmonisere mer med bebyggelsen rundt.
• Statens Vegvesen har ingen innvendinger. 

– Planen for Herredshuset må forholde seg til reguleringsplanen Rv.80 Thallekrysset . 
Jernbaneområdet, som ikke er ferdig utbygd og ta hensyn til denne reguleringsplanen.

• Bodø kommune vil se på muligheten for justering. Dagens bebyggelse rundt 
Herredshuset er 2-3 etasjer og kommunen vil se på løsninger med naturlig 
opptrapping og differensierte byggehøyder på eiendommen. 



Reinparkveien 04.08.2020 kl. 12:30 –lys/skygge

Foto: Gisle Jakhelln



Ny skisse utarbeidet med 3-4 etasjer mot Reinparkveien



Utbyggingsvolum

Næringsformål
Samlet areal i fløy A, B og C er 1.250 m2. Kjellerarealer kommer i tillegg

Boliger
Alternativ 4 viser til sammen 83 leiligheter, ca. 8.000 m2 BTA.

Byggehøyder
Herredshuset har fra 3-5 etasjer. Bebyggelsen rundt er på 2-3 etasjer. Den nye 
bebyggelsen på Herredshustomten er foreslått til å variere mellom tre og 5 etasjer. 
Variasjonene i høyder gir en overgang til den omkringliggende bebyggelsen.

Utnyttelsesgrad
Maksimal utnyttelsesgrad foreslås satt til 26,5 % BYA som gir inntil 2.240 m2 BYA.



Veien videre…….

• Fortsetter med «underveismøter» med plankonsulent (Boarch) og sammen med 
Byutvikling

• Politisk behandling
• Salg (håper på kvartal 3 i 2021)

Bjørnar Christensen
Grunn- og eiendomsutvikling
26.08.20
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