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STORGATEN 7c, GUSTAV MOE-GÅRDEN, BODØ 
Gnr. 138 bnr. 2197 
 
NOTAT 
Detaljreguleringsplan for kvartal 10 Plan ID 2020005 
 
19.02.2021  
 

 
Vi er kontaktet av Advokatfirma Aga Eiendom AS som eier av Storgaten 7c for å kommentere det foreløpige 
utkastet til planen sett i forhold til deres eiendom. 
Oppstart av detaljreguleringsplan for kvartal 10 i Bodø sentrum ble annonsert i august 2020: 
 

«Hensikten med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og attraktivt bykvartal 
med en kombinasjon av næring i 1. etasje og bolig i de øvrige etasjene. Målet er å gi eksisterende 
bebyggelse og bysituasjon merverdi gjennom bevaring og transformasjon av bebyggelsen mot 
Storgata, samt legge til rette for nybygg mot Sjøgata.» Det ble holdt et orienteringsmøte 
09.12.2020 og referat fra møtet ble oversendt 04.01.2021.» 

 
Planarbeidet utføres av LPO Arkitekter AS på vegne av Storgata Utvikling AS.  
 
Arbeidet med detaljplanen nærmer seg nu sluttfasen før oversendelse til Byutvikling Plan.  
 
Områdeplan 2018 
Områdeplan for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19, Plan ID 2017002, var vedtatt 22.03.2018.  
Planbeskrivelsen gjennomgår muligheter og alternativer for en høyere utnyttelse av kvartalene samtidig 
som det tas hensyn til vern av 1950-tallsarkitekturen.  
 
Planbeskrivelsen for områdeplanen pkt. 6.3.1. Bebyggelsens høyde:  
 

«Dersom kvartalene skal brukes til arealformål bolig, stiller dette krav om lys og luft inn til 
leilighetene. Prinsippet om varierte bygningshøyder langs en fasaderekke bør benyttes, slik som fig. 
29 viser. Det kan varieres med én etasje over eller under maks tillatt gesimshøyde, så lenge 
gjennomsnittet tilsvarer den tillatte gesimshøyden.»  
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Figur 1. Områdeplan for Storgatakvartalene. Hensynssone bevaring av kulturmiljø. Egne bestemmelser. Bevaringen gjelder 
bygningens form, fasader og takflater. Hensikten er å bevare fasadeuttrykket mot gaterommet. 

 
 
Figur 2. Illustrasjon for mulig utforming av sentrumskvartalene. Områdeplanen 2018 planbeskrivelsen fig. 29. Her vises en 
avtrapping av ny bebyggelse langs Sjøgaten med et «overgangsbygg» i bakgården til Storgt. 7c mot den høyere bygningen østenfor. 



STORGATEN 7C – GUSTAV MOE-GÅRDEN – NOTAT TIL REGULERINGSPLANFORSLAG  3 
   

 

E 

 
 
Figur 3. Planbeskrivelsen for områdereguleringsplanen fig. 24. Figuren viser hvordan ny bebyggelse kan møte eksisterende 
bebyggelse i bakkant. Den skraverte sorte firkanten viser mulighetsrommet for ombygging der taket på eksisterende bygninger 
møter ny bebyggelse. Ved ombygging av bakre del av tak skal ikke nytt volum overskride dagens mønehøyde. Fasaden mot 
byrommet regnes som viktigst med tanke på verneverdier. 

Bygningsvern 
Gustav Moe-gården er i kommuneplanen regulert med fasadevern. Planområdet inngår også i 
Riksantikvarens NB!-register over verneverdige kulturmiljøer med nasjonal interesse.  
 
Fra referat til møte 25.09.2020 med representanter fra Nordland fylkeskommune (Kulturminner i 
Nordland), Bodø kommune og utbygger er det anført: 
 

«Byggeområdet inneholder i seg selv stor volumkontrast, og det blir avgjørende å tilpasse møtet 
mellom nytt og gammelt på en best mulig måte. Dette er et gjennomgående tema i området, som 
følger av høydene satt i områdereguleringen.» 

 

 
 
Figur 4. Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Temakart 5 - kulturminnevern sentrum. Vedtatt fasadevern mot viktige byrom. 
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Figur 5.  Estetikkveileder for Storgata i Bodø, henvist til i områdeplanen. 

Forslag til detaljreguleringsplan 
Forslaget til detaljreguleringsplan følger prinsippene fra områdeplanen og hvor den generelle byggehøyden 
endres fra en gjennomgående lik gesimshøyde mot Sjøgaten til en variert byggehøyde, slik det er diskutert i 
planbeskrivelsen pkt. 6.3.1, se over. Illustrasjonene nedenfor er hentet fra det foreløpige planforslaget. Her 
vises leiligheters balkonger og vinduer ut mot bakgården i Storgaten 7c. Planforslaget viser sprang i 
bygningshøyden fra Gustav Moe-gårdens tre/fire etasjer til ni/ti etasjer for den tilstøtende bygningen 
østenfor. 
 

 
 
Figur 6. Fugleperspektiv fra nord. LPO arkitekter AS 
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Figur 7. Skisse fra LPO med to-etasjes utbygging i bakgården til Storgt. 7c, sett fra Sjøgata. «Prinsipp 1» 

 
 
Figur 8. Skisse fra LPO sett fra Sjøgata. «Prinsipp 2» 

  
 
Figur 9. Perspektiv sett mot øst i Sjøgata og mot vest. Ni etasjer mot Sjøgata for naboeiendommen mot øst. LPO arkitekter AS 
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Figur 10. Forslag fra LPO. «Prinsipp 2». To-etasjes utbygging i bakgården. 

 
 
Figur 11. Skisse fra LPO. Fasadeoppriss mot Sjøgata. Regulerer at fasade må være inntrukket for å tydeliggjøre gavl. Også for SUs 
eiendom (naboeiendommen mot øst). Regulerer byggegrense 1m fa eiendomsgrense. Lengre unna enn i dag. Øker bredden på 
byrom fra ca. 11 m til ca. 12 m. 
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Brev fra Advokatfirma Aga Eiendom AS til LPO arkitekter AS 21.08.2020:  
 

«I henhold til fremlagte skisser er bygningsmassen til Storgata Utvikling AS plassert helt i grensen 
mot 138/2197 med leiligheter vendt ut mot bakgården til ubebygget areal tilhørende 138/2197.  
 
Slik planene er forelagt vil en bebyggelse i tråd med forslaget medføre sterke begrensinger på 
utnyttelsen av 138/2197. Dette gjelder både pågående utnyttelse og fremtidig utnyttelse, både for 
leietakere og gårdeier. 
[…] 
Det er foreløpig ingen konkrete planer for fremtidig utnyttelse av bakgården, men gårdeier har 
naturlig nok tenkt på mulig fremtidig utnyttelse til verdiskapende virksomhet, herunder mulig 
næringsbebyggelse av ulike slag. Det er en betydelig økonomisk verdi som kan utnyttes, og som vil 
bli påvirket av planene til Storgata Utvikling AS. I områdeplanen er 138/2197 skissert med mulig 
bebyggelse i flere etasjer, selv om det foreligger kulturminnefaglig rapport fra Norconsult fra 2014 
som angir bebyggelse i bare 2 etasjer. Det er således for 138/2197 ønskelig å holde muligheten 
åpen for egen tomteutnyttelse i tråd med denne områdeplanen. 
 
Dersom det reises et leilighetsbygg i eiendomsgrensen til 138/2197 vil dette medføre store 
begrensinger på egen utnyttelse. 138/2197 vil bli gjort umulig å bebygge videre ved at det ikke 
vil kunne føres opp nye bygg i bakgården dersom et leilighetsbygg står helt i grensen, med 
vindusflater og balkonger ut mot bakgård. Oppsett av eget næringsbygg på 138/2197, om så bare i 
2 etasjer i henhold til kulturfaglig rapport fra Norconsult, vil bli umuliggjort. En reguleringsplan i 
tråd med forslaget til Storgata Utvikling AS vil medføre at 138/2197 ikke vil bli gitt tillatelse til 
senere bebyggelse på egen tomt.» 

 
Vår kommentar til planforslaget 
Planforslaget gir minimal mulighet for utnyttelse av eiendommen Storgaten 7c. Her foreslås at det i «beste 
fall» kan bygges to etasjer i bakgården, ut mot Sjøgaten. Det synes som om begrunnelsen for dette 
forslaget er at Gustav Moe-gården skal ha gavlbygningen (mot Sjøgaten) intakt og at det i bygningen 
østenfor legges til rette for leiligheter med vinduer og balkonger mot vest, mot bakgården til Storgaten 7c. 
Dette gir god utnyttelse av tårnbygningen på ni etasjer mot Sjøgaten som leilighetsbygg, men for store 
innvirkninger for disponering av Storgaten 7c.  
 
Gustav Moe-gården er en viktig del av Bodø sentrums byhistorie. Fasadene og takflatene mot gaten er 
vesentlige å bevare. Gavlen mot Sjøgaten er også et viktig bevaringselement.  
 
Det er mulig å beholde bevaringselementene i Gustav Moe-gården også ved en utbygging i bakgården. 
Dette kan imøtekommes ved at fasaden mot Sjøgaten er tilbaketrukket og at Gustav Moe-gårdens takflate 
mot øst beholdes urørt. I bakgården kan det oppføres en bygning på f.eks. syv etasjer mot Sjøgaten og 
vegg-i-vegg med nytt bygg østenfor.  
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Det vil herved bli en avtrapning og overgang fra Gustav Moe-gården til tårnbygningen østenfor. Dette følger 
prinsipptanken i områdeplanen med avtrapping. Se klipp ovenfor fra referat til møte 25.09.2020 med 
kulturvernmyndighetene. En slik utnyttelse av eiendommen er i tråd med Områdeplanen 2018, 
planbeskrivelsen fig. 29, se over.  
 
En slik utbygging er illustrert som prinsippskisse nedenfor.  
 

 
 
Figur 12. Mulig utbygging i bakgården til Storgaten 7c, fugleperspektiv. Skisse BOARCH arkitekter a.s 19.02.2021. 

 
 
Figur 13. Mulig utbygging i bakgården til Storgaten 7c, sett fra nordvest. Skisse BOARCH arkitekter a.s 19.02.2021 
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Anbefaling 
Vi støtter uttalelsen i brevet fra Advokatfirma Aga Eiendom AS datert 21.08.2020, som sitert over. 
 
Vi anbefaler at det fremmes protest mot planforslaget slik det er presentert pr. i dag hvor Storgaten 7c ikke 
kan bebygges med mer enn to etasjer i bakgården. Planforslaget må endres slik at også bakgården kan 
bebygges med en høyere bygning, og tilbaketrukket fra takflatene for Gustav Moe-gården.  
 
 
Bodø, 19.02.2021 

 
Gisle Jakhelln 
Siv.ark. mnal 
 
 
 
 
 
 
 


