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Følgende dokument viser en oppsummering av tidligere arbeid gjort i Forbindelse med gjeldende områdeplanen, samt vår dokumentasjon 
og vurdering av Foreslåtte tiltak. Hensikten er å være et supplerende dokument til planbeskrivelsen og vise Hvilke prinsipper som er 
diskutert i arbeidet med detaljreguleringsplanen For kvartal 10.  dokumentet Fokuserer på de tiltak planen åpner For at kan gjøres i 
eksisterende bebyggelse. For å vurdere HelHeten, se planbeskrivelse.

målet med planarbeidet er å legge opp til bevaring gjennom bruk. For å Få dette til er det ønske om å åpne For en større andel bolig 
i eksisterende bygg. både i 2. etasje og på loFt. det vurderes som positivt For bodø by at man kan ta i bruk store og allerede bygde 
loFtsareal når en ønsker en intensivert bruk av sentrumsområdet. 

som omtalt i strategien til riksantikvaren, er arkitektonisk utForming, gode visuelle kvaliteter og respekt For omgivelsene ivaretatt 
og omtalt i planarbeidet. det Foreslås knyttet Flere bestemmelser til estetikk, Form, material- og Fargebruk som alle bidrar til at 
ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø. videre er vernet Fra områdeplanen videreFørt, tydeliggjort og undersøkt 
slik at ønsket bruk og verneHensyn sikres på en god måte. tiltak i eksisterende Fasader er tilpasset slik at de skal bidra til å bevare og 
videreFøre det som gir området sin kulturelle verdi. 

i de statlige planretningslinjene For samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Heter det at planleggingen skal ta Hensyn 
til at «kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen.» planForslaget Har 
undersøkt muligHetsrommet innenFor kvartal 10 med dette som utgangspunkt og ForHolder seg i svært stor grad til anbeFalingene i 
riksantikvarens bystrategi, bestemmelsene Fra områdeplanen For storgatakvartalene, estetikkveilederen For storgata og tilHørende 
kulturHistoriske rapporter. 

Forslaget som Fremmes viser at det er mulig gjennom bevaring, transFormasjon og nybygg å både sikre, aktivisere og videreutvikle det 
kulturHistoriske bygningsmiljøet i storgata. 

Kvartal 10  
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Oppsummering av tiltak

  Storgata 7  Storgata 9  Storgata 11  Side i dokument 
Bevaring  All bebyggelse 

innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
stor kulturhistorisk 
verdi.  

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 9 
vurderes til å ha 
middels 
kulturhistorisk verdi. 

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
liten kulturhistorisk 
verdi. 

Gjennomgående 
/ S. 28 

Behov for 
utvendig 
etterisolering iht. 
dagens krav 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade 
 
 
 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  
 

Forventet behov 
ved bruksendring og 
eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  

s.29‐30 

  Etterisolering og eventuelle andre søknadspliktige tiltak i fasade 
vil føre til endringer iht. forslag til reguleringsplan for kvartal 10.  
 
Tiltakshaver legger opp til at følgende endringer vil være 
mulig/påkrevd.  
 

 

Vinduets 
plassering i 
fasadeliv. Smyg 
videreføres. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden.  

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

s.29‐30 

Historisk 
pussfasade 

Bevares som i 
dag/historisk 

Bevares som i 
dag/historisk. Spiss‐
puss som i dag eller 
annen typisk 
pussfasade.  

Ved endring – 
Forbedring: 
tilbakeføre fra 
platekledning til 
typisk pussfasade 

s.29‐30 

Farge  Bevares som i 
dag/historisk 

Ved endring ‐ 
Forbedring: 
undersøke historisk 
lysere farge 

Ved endring –
Forbedring: 
undersøke historisk 
farge. 

s.29‐30 

Skifertak   Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – 
forbedring. 
Etableres nytt 
skifertak. 

s.31 

Takutstikk  Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

s.31 

 Storgata 7 Storgata 9 Storgata 11 Side i 
vernedokument 

Bevaring All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
stor kulturhistorisk 
verdi.  

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 9 
vurderes til å ha 
middels 
kulturhistorisk verdi. 

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
liten kulturhistorisk 
verdi. 

Gjennomgående 
/ S. 28 

Behov for 
utvendig 
etterisolering iht. 
dagens krav 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade 
 
 
 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  
 

Forventet behov 
ved bruksendring og 
eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  

s.29-30 

 Etterisolering og eventuelle andre søknadspliktige tiltak i fasade 
vil føre til endringer iht. forslag til reguleringsplan for kvartal 10.  
 
Tiltakshaver legger opp til at følgende endringer vil være 
mulig/påkrevd.  
 

 

Vinduets 
plassering i 
fasadeliv. Smyg 
videreføres. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden.  

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

s.29-30 

Historisk 
pussfasade 

Bevares som i 
dag/historisk 

Bevares som i 
dag/historisk. Spiss-
puss som i dag eller 
annen typisk 
pussfasade.  

Ved endring – 
Forbedring: 
tilbakeføre fra 
platekledning til 
typisk pussfasade 

s.29-30 

Farge Bevares som i 
dag/historisk 

Ved endring - 
Forbedring: 
undersøke historisk 
lysere farge 

Ved endring –
Forbedring: 
undersøke historisk 
farge. 

s.29-30 

Skifertak  Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – 
forbedring. 
Etableres nytt 
skifertak. 

s.31 

Takutstikk Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

s.31 

Takvinduer mot 
Storgata og 
Havnegata 

Tillates etablert 
innenfor gitte 
rammer. Reduserer 
det historiske 
uttrykket noe, 
spesielt mot 
Havnegata som vil 
være synlig fra 
torget. Takflate mot 
Storgata mindre 
negativ konsekvens. 
Krav til utforming 
reduserer 
omfanget. Øker 
bruksverdi 
betraktelig og bør 
tillates.  

Tillates etablert 
innenfor gitte 
rammer. Noe 
endring av det 
historiske uttrykket 
fra gateløpet og er 
knyttet til 
bebyggelse 
kategorisert som 
middels verdi.  Krav 
til utforming 
reduserer 
omfanget. Øker 
bruksverdi 
betraktelig og bør 
tillates.   
 

Tillates etablert 
/videreført innenfor 
gitte rammer. 
Forbedring fra 
dagens situasjon ved 
at nye vinduer 
tilpasses 
underliggende 
fasaderytme. 
Avviker noe fra det 
historiske uttrykket, 
men krav til 
utforming reduserer 
omfanget. Øker 
bruksverdi og bør 
tillates. 

s.32-38 

Oppløft mot 
Storgata 

Tillates ikke. Som i 
dag 

Tillates ikke. Som i 
dag 

Tillates som i dag. 
Ved endring noe 
forbedring ved at 
oppløft tilpasses 
takflatens farge. 

s.39 

Vindusutforming Ved endring/bytte 
av vinduer – 
Forbedring: Nye 
vinduer med 
sprosse og historisk 
korrekt underdeling 

Ved endring/bytte 
av vinduer – som i 
dag: Dagens vinduer 
historisk ok. 

Ved endring/bytte 
av vinduer – 
Forbedring: Nye 
vinduer med sprosse 
og historisk korrekt 
underdeling 

s.40 

Nye vinduer i gavl Ikke relevant Tillates etablert 
innenfor gitte 
rammer. Noe 
endring av det 
historiske uttrykket 
fra gateløpet. Gavl 
ikke omtalt i 
vernebestemmelser. 
Krav til utforming 
reduserer 
konsekvens. Øker 
bruksverdi 
betraktelig og bør 
tillates. 

Ikke relevant  s.41 

Eksisterende 
gavler mot 
Rådhusgata og 
Sjøgata 

Tydeliggjort vern. 
Ved at nye opplett 
ikke kan etableres 
innenfor de 2 
nærmeste meterne 
mot Sjøgata. Ny 
næringsetasje sikres 
inntrukket for å 
tydeliggjøre gavl.  

Ikke relevant.  
 
 

Tydeliggjort vern. 
Ved at nye opplett 
ikke kan etableres 
innenfor de 2 
nærmeste meterne 
mot Rådhusgata. 
Nytt boligbygg sikres 
inntrukket for å 
tydeliggjøre gavl. 

s.41/s.54 
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  Storgata 7  Storgata 9  Storgata 11  Side i dokument 
Bevaring  All bebyggelse 

innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
stor kulturhistorisk 
verdi.  

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 9 
vurderes til å ha 
middels 
kulturhistorisk verdi. 

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
liten kulturhistorisk 
verdi. 

Gjennomgående 
/ S. 28 

Behov for 
utvendig 
etterisolering iht. 
dagens krav 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade 
 
 
 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  
 

Forventet behov 
ved bruksendring og 
eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  

s.29‐30 

  Etterisolering og eventuelle andre søknadspliktige tiltak i fasade 
vil føre til endringer iht. forslag til reguleringsplan for kvartal 10.  
 
Tiltakshaver legger opp til at følgende endringer vil være 
mulig/påkrevd.  
 

 

Vinduets 
plassering i 
fasadeliv. Smyg 
videreføres. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden.  

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

s.29‐30 

Historisk 
pussfasade 

Bevares som i 
dag/historisk 

Bevares som i 
dag/historisk. Spiss‐
puss som i dag eller 
annen typisk 
pussfasade.  

Ved endring – 
Forbedring: 
tilbakeføre fra 
platekledning til 
typisk pussfasade 

s.29‐30 

Farge  Bevares som i 
dag/historisk 

Ved endring ‐ 
Forbedring: 
undersøke historisk 
lysere farge 

Ved endring –
Forbedring: 
undersøke historisk 
farge. 

s.29‐30 

Skifertak   Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – 
forbedring. 
Etableres nytt 
skifertak. 

s.31 

Takutstikk  Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

s.31 

  Storgata 7  Storgata 9  Storgata 11  Side i dokument 
Bevaring  All bebyggelse 

innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
stor kulturhistorisk 
verdi.  

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 9 
vurderes til å ha 
middels 
kulturhistorisk verdi. 

All bebyggelse 
innenfor 
hensynssonen 
bevares. Storgata 7 
vurderes til å ha 
liten kulturhistorisk 
verdi. 

Gjennomgående 
/ S. 28 

Behov for 
utvendig 
etterisolering iht. 
dagens krav 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade 
 
 
 

Forventet behov 
ved bruksendring 
og eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  
 

Forventet behov 
ved bruksendring og 
eventuelle andre 
søknadspliktige 
tiltak i fasade.  

s.29‐30 

  Etterisolering og eventuelle andre søknadspliktige tiltak i fasade 
vil føre til endringer iht. forslag til reguleringsplan for kvartal 10.  
 
Tiltakshaver legger opp til at følgende endringer vil være 
mulig/påkrevd.  
 

 

Vinduets 
plassering i 
fasadeliv. Smyg 
videreføres. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden.  

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

Ingen endring. Ved 
etterisolering 
bevares uttrykk fra 
gateløp som i dag. 
Krav til at vinduer 
flyttes ut i fasaden. 

s.29‐30 

Historisk 
pussfasade 

Bevares som i 
dag/historisk 

Bevares som i 
dag/historisk. Spiss‐
puss som i dag eller 
annen typisk 
pussfasade.  

Ved endring – 
Forbedring: 
tilbakeføre fra 
platekledning til 
typisk pussfasade 

s.29‐30 

Farge  Bevares som i 
dag/historisk 

Ved endring ‐ 
Forbedring: 
undersøke historisk 
lysere farge 

Ved endring –
Forbedring: 
undersøke historisk 
farge. 

s.29‐30 

Skifertak   Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – som i 
dag: eksisterende 
skifertak bevares 

Ved endring – 
forbedring. 
Etableres nytt 
skifertak. 

s.31 

Takutstikk  Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

Som i dag – 
Gjenskapes ved 
etterisolering 

s.31 

Utforming av 
sokkel 

Bevares som i 
dag/historisk 

Ved endring - 
forbedring ved 
endring fra dagens 
fliser til puss 

Ved endring – 
forbedring ved 
endring fra dagens 
plater til puss 

s.42-44 

Nye 
inngangspartier 
mot Storgata 

Videreført som i 
dag. Allerede 
glassparti til bakken. 
Ikke undersøkt 
hvor/om det er 
relevant. 

Videreføres som i 
dag. Fire 
inngangspartier er 
endring fra historisk 
uttrykk.  

Tillates etablert 
innenfor gitte 
rammer. Minimal  
endring av det 
historiske uttrykket, 
men. Øker 
bruksverdi og 
fleksibilitet  

s.45 

Baldakiner Nye baldakiner 
tillates etablert 
innenfor gitte 
rammer. Noe 
endring av 
historiske uttrykket, 
spesielt mot 
hjørnet. Fordel for 
kvartalet som 
helhet. Avklart i 
Områderegulering.   

Nye baldakiner 
tillates etablert 
innenfor gitte 
rammer. Noe 
endring av det 
historiske uttrykket.  
Avklart i 
Områderegulering.   

Ved endring- 
forbedring.  
Krav om at 
eksisterende 
baldakiner rives og 
at nye er tilpasset 
eksisterende bygg.  

s.46-48 

Tilpasse balkong 
dagens 
sikkerhetskrav 

Ikke relevant Ikke relevant 3 stykk balkonger. 
Tillates etablert 
rekkverk. Minimal 
endring av det 
historiske uttrykket. 
Nødvendig for å 
oppfylle 
sikkerhetskrav og 
sikre bruk.  

s.49 

Skilt Ved endring – 
forbedring ved at 
det stilles krav om 
at nye skilt skal 
underordne seg 
historisk fasade.  

Ved endring – 
forbedring. 
Forbedring ved at 
det stilles krav om 
at nye skilt skal 
underordne seg 
historisk fasade. 

Ved endring – 
forbedring. Historisk 
skilt 
«Nordlandsposten» 
bevares og 
istandsettes. Nye 
skilt underordner 
seg historisk fasade.  

s.50 

Historisk 
byplangrep 

Bevarer synlighet 
fra Sjøgata. 

Åpnes noe mot 
Sjøgata. Forbedring 
ved at bebyggelsen 
ikke er synlig i dag. 

Åpnes mot Sjøgata. 
Forbedring ved at 
bebyggelsen ikke er 
synlig i dag.  

s.52 

Tilgjengeliggjøring 
av eksisterende 
bebyggelse/ 
historisk fasade 

Bevarer det som 
anses å ha historisk 
størst verdi. 
Karnapp mot 
bakgård bevares. Ny 
bebyggelse i 
gårdsrom/bakgård 
etableres med 
utgangspunkt i 
historisk terreng. 

Mye likt dagens 
situasjon. 
Forbedring ved at 
en kan gå langs 
bebyggelsen og 
oppleve Storgata 9 
som et eget bygg  

Mye likt dagens 
situasjon.. 
Forbedring ved at en 
kan gå langs 
bebyggelsen og 
oppleve Storgata 11 
som et eget bygg fra 
Sjøgata og 
Rådhusgata. 

s.53 

Opplett mot 
Sjøgata 

Under møne. 
Trekkes min. inn 2m 
fra gavl for å bevare 
viktig fasade. 

Under møne.  Under møne. 
Trekkes min. inn 2m 
fra gavl for å bevare 
viktig fasade. 

s.54 

Bakgårdene Følger prinsipp fra 
kulturminnerapport. 
Tar vare på det med 
mest verdi.   

Gjenbygd i dag.  Endrer noe av 
bakgård, men åpner 
opp, holder avstand 
til Rådhusgata og 
bevarer det med 
verdi.  

s.56-57 

 Vurdering av 
bruksverdi  

Stor forbedring gitt 
følgende endringer 

Stor forbedring gitt 
følgende endringer 

Forbedring gitt 
følgende endringer.  

Gjennomgående 

Ny bebyggelse Bestemmelser bidrar til å sikre at ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende situasjon  

Se 
planbeskrivelse. 

Samlet vurdering:  Planforslaget 
vurderes å forbedre 
bruksverdi mye og 
tiltak som foreslås 
fører til liten negativ 
konsekvens for den 
kulturhistoriske 
verdien gitt byggets 
vernekategori. 
Takvinduer i takflate 
mot Havnegata vil 
påvirke opplevelsen 
fra et viktig byrom. 
Samlet vurdering av 
vern og bruk gjør at 
tiltak foreslås 
innenfor gitte 
rammer. 
  

Planforslaget 
vurderes å forbedre 
bruksverdi mye og 
tiltak som foreslås 
fører til liten positiv 
konsekvens for den 
kulturhistoriske 
verdien gitt byggets 
vernekategori. 
Takvinduer mot 
Storgata og vinduer 
i gavl vil endre 
uttrykket noe, men 
tiltakene er mindre 
synlige fra 
gateløpet. Summen 
av tiltak vil bidra til 
å forbedre 
opplevelsesverdien 
av Storgata 9 noe. 
Samlet vurdering av 
bruk og vern gjør at 
tiltak foreslås 
innenfor gitte 
rammer. 

Planforslaget 
vurderes å forbedre 
bruksverdi noe og 
tiltak fører til en stor 
positiv konsekvens 
for den 
kulturhistoriske 
verdien gitt byggets 
vernekategori og 
dagens forfatning. 
Endring av dagens 
fasade, dagens 
takflate, dagens 
baldakin og dagens 
takvinduer og 
opplett vil bidra til 
stor forbedring for 
Storgata 11 isolert 
og til Storgata som 
kulturmiljø samlet. 
Samlet vurdering av 
bruk og vern gjør at 
tiltak foreslås 
innenfor gitte 
rammer. 

Gjennomgående 



2. Overordnet om anbefalinger, føringer og vern
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Vern - flere nivåer

Riksantikvarens NB-register

Sentrumsbebyggelse i tilknytning 
til Sjøgata, Torvgata og Havnegata 
i Bodø. Nasjonal interesse som  
gjenreisningsbebyggelse utført av 
Brente steders regulering.

Kommuneplanens arealdel 2018-
2030

Temakart 5 - kulturminnevern sentrum. 
Vedtatt fasadevern mot viktige byrom. 
 

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø Sentrum ,  
Norconsult 2014

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø Sentrum ,  
Tilleggsrapport,  Norconsult 2014

Områdeplan for 
Storgatakvartalene

Hensynssone bevaring av kulturmiljø 
med egne bestemmelser. Bevaringen 
gjelder bygningens form, fasader 
og takflater. Hensikten er å bevare 
fasadeuttrykket mot gaterommet. 

Estetikkveileder for Storgata i Bodø

Henvist til i områdeplanen
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Riksantikvarens Bystrategi

Strategien inneholder anbefalinger for forvaltningen av kulturarven, 
med et særskilt fokus på områder av nasjonal interesse. Herunder 
NB!-registeret. 

Strategien viser til et kjent utfordringsbilde som omhandler 
balansen mellom bevaring, bruk og bærekraftig fortetting og 
byutvikling. Målet syntes uansett entydig og er knyttet til at 
«Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et 
langsiktig perspektiv og samtidig tas i bruk som ressurser og 
fellesgoder for å utvikle et godt samfunn og attraktive byer. 
Samtidig er det et mål å styrke kulturminnenes rolle og betydning 
i det grønne skiftet og åpne for utvikling og transformasjon der 
dette er mulig»

Tiltakshaver har lagt vekt på å følge strategien i sitt planforslag og 
har jobbet aktivt både med bevaring, transformasjon og tilpasning 
av ny bebyggelse til den historiske konteksten. Ca. halvparten av 
regulert BRA er tilknyttet vern, bevaring og transformasjon. 

Gjennom bevaring og tilpasning av de eksisterende byggene 
mot Storgata sikres både brukbarhet og det som gir området 
kulturhistorisk verdi. 

Av relevante anbefalinger fra strategien er følgende tillagt særlig 
oppmerksomhet: 
 
• Planforslaget bevarer opplevelsesverdien av fasadene mot de 

viktige gatene i bybildet. 
• Bebyggelsesmønster, kvartalsinndeling og gateløp bevares og 

videreføres. 
• Der det er gjennomført uheldige tiltak som har svekket verdien 

av kulturmiljøet kan det gjennomføres byreparasjon. Herunder 
legges det opp til reetablering av en mer åpen kvartalsstruktur 
mot Sjøgata, riving av eksisterende baldakiner og tilbakeføring 
av skifertak og pussfasader.

• Ved nødvendig fornyelse skal bygningsdelene tilpasses 
opprinnelig byggestil og materialbruk. Blant annet ved at 
etterisolering vil stille krav om at vinduer flyttes ut i fasaden 
for å bevare historisk fasadeoppbygging, tilbakeføring 
til pussfasader, skifertak, krav om å benytte typisk 
vindusutforming ved endring og generelt at alle nye tiltak som 
sikrer bruk underordner seg historisk fasadeoppbygging og 
rytme. 

• Prosjektet underordner seg det historiske og moderne 
bylandskapet. Ny bebyggelse er trukket inn fra kvartalets 
yttergrenser og er regulert lavere enn tilgrensende høyere 
moderne boliger, nye hotell, og offentlige institusjoner og 
kulturhistoriske markører som nytt rådhus og kirkespir innenfor 
NB!-Området.  

• Nye tiltak viderefører områdets særpreg spesielt gjennom 
formgivning, detaljering og fargebruk. 

• Gjennom å åpne for mer bruk av eksisterende bygningsmasse 
sikres godt vedlikehold, gjenbruk og forbedringer av 
eksisterende bygningsmiljøer som igjen bidrar til å redusere 
klimagassutslippene. 
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Områdeplan for Storgatakvartalene- vedtatt 2018
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Maks volumer iht. reguleringskartet

Maks volumer iht. reguleringskartet og mulighetsstudien med boliger

Områdeplan for Storgatakvartalene- vedtatt 2018
SKJEMATISK MATERIALISERING OG IKKE REALITSITSK UTVIKLING AV KVARTALENE. DETTE VISER RAMMENE. 
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Mulighetsstudie 2016 - LINK 
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Estetikkveilederen

Estetikkveilederen er et vedlegg til områdeplanen 
for Storgatakvartalene og har som hensikt å gi “felles 
retningslinjer slik at området med den vernede 
gjenreisningsarkitekturen i Storgata i Bodø sentrum blir 
ivaretatt på en helhetlig og autentisk måte ved fremtidig 
bruk og utvikling.” 

Veilederen omhandler bygningenes fargevalg, 
overflatebehandling, materialvalg, prinsipper for 
etterisolering, konsept for enhetlig design for baldakiner 
og prinsipp for skilting. 
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Storgata 11

Vurdering/vekting av verneverdi
Bygget vurderes til å ha liten kulturhistorisk verdi slik 
det framstår i dag. Det er få opprinnelige bygningsdetaljer 
og byggets integritet er sterkt forstyrret. Mange av 
tiltakene er imidlertid reversible. Som hjørnebygg får 
bygget en ekstra viktig rolle i forhold til opplevelsen 
av fasademiljøet. Som del av gjenreisningsarkitekturen 
har bygget sammen med de andre byggene fra denne 
perioden en nasjonal verdi. 

Anbefalinger
Ved behov for omfattende rehabilitering bør 
fasedeutrykket tilbakeføres. Platene bør erstattes 
med malt puss. Dersom behovet for isolasjon fører 
til at vegglivet bygges ut bør vinduene flyttes ut i 
vindusåpningen. Takoverbygget over fortauet bør 
fjernes eller erstattes av en konstruksjon med et mer 
transparent og enhetlig uttrykk. 
Inskripsjonen «Nordlandsposten» på takelementet gir 
identitet til bygget og bør vedlikeholdes og bevares. 

Kulturminnerapporten del 1

Fra “Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i 

Bodø sentrum” - Norconsult
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Eksisterende situasjon Eksisterende situasjon Historisk foto. Trolig 1970-tallet

ukjent arkitekt
Storgata 11

Original tegning fra 1947 Bilde, trolig fra 1949
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Vurdering/vekting av verneverdi
Bygget vurderes til middels kulturhistorisk 
verdi på grunn av sin typiske fasadekarakter og noe 
autentisitet i materialer og detaljer. Som typisk for 
gjenreisningsarkitekturen har bygget sammen med de 
andre byggene fra denne perioden en nasjonal verdi.

Anbefalinger
Det er viktig å beholde takflaten uten store arker eller 
opplett. Skiferkledningen må bevares. De nye flisene på 
fasaden i 1. etasje kan med fordel fjernes, fasaden pusses 
og males og gesimsen markeres sterkere slik det har vært 
opprinnelig. Beholde den gule fargen på fasaden men 
gjerne i en lysere tone. Unngå overbygg over fortau med 
mindre det inngår i en helhetlig plan for gateløpet.

Storgata 9
Kulturminnerapporten del 1

Fra “Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i 

Bodø sentrum” - Norconsult
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Arkitekt: Gunnar Moldjord

Storgata 9

Original tegning fra 1952, bygget i 1954 Illustrasjon, fra 1950 tallet Historisk foto. Trolig 1970-tallet

Storgata 9, 2000-tallet Dagens sokkel
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Vurdering/vekting av verneverdi
Bygget vurderes til å ha stor kulturhistorisk verdi 
på grunn av sin typiske fasadekarakter og bevarte 
hovedutforming av fasade, samt god terrengtilpasset 
arkitektur. Det har en stor verdi i sammenhengen det 
står i. Som typisk for gjenreisningsarkitekturen har bygget 
sammen med de andre byggene fra denne perioden en 
nasjonal verdi. 

Anbefalinger
Det er viktig å beholde skifertaket.
Opprinnelige vinduer og skifer i brystningsfelene under 
vinduene er viktig å bevare. Ved utskifting av vinduer 
anbefales det å sette inn vinduer med lik inndeling som 
opprinnelig. Se historiske fotos.
Skilting kan også vurderes å gjøres på en måte som er 
mer i tråd med slik det opprinnelig ble gjort i stor grad 
med vertikale skilt.

Storgata 7
Kulturminnerapporten del 1

Fra “Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i 

Bodø sentrum” - Norconsult
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Storgata 7 
Gustav Moe gården - arkitekt Knut Knutsen

Eksisterende situasjon Historisk foto, fra estetikkveileder Dagens situasjon, fra kulturminnefaglig rapport.

Gustav Moe gården - arkitekt Knut Knudsen
Storgata 7

Historisk bilde Original fasadetegning mot Sjøgata,  fra 1946
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Kulturminnerapporten del 2

Bakgården bak Storgata 11, kan utvikles etter samme 
prinsipp som kvartal 4. Med dette menes at ”Denne 
bakgården er en smal tarm med dårlige solforhold store 
deler av året.  Her kan man vurdere å gjøre et tilsvarende 
grep som er gjort i Storgata ved Kochs kjøpesenter med 
å bygge inn gården med et glassbygg.  Dersom man velger 
å gjøre dette vil det være viktig å la fasaden på Storgata 
15 som vender mot dette gårdsrommet være uberørt.”

Anbefales ikke å bygge i bakgård til Storgata 7, men 
rapporten påpeker at det kan undersøkes et bygg på 
inntil 2 etasjer. Orginale karnapp er viktige. 

Fra “Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø 

sentrum, Tilleggsrapport om bruk av bakgårder.  Norconsult



26 Vedlegg Kvartal 10 - Bodø. LPO

Original tegning fra 1947

Original tegning fra 1947

Storgata 7
Byrommet

Orginale tegninger fra 1947 viser at at det opprinnelg var et 
terreng tilsvarende dagens 2 etasjer i bakgården. 



3 Tiltak og vurderinger
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Storgata 7

Bygget vurderes til å ha stor kulturhistorisk verdi 
på grunn av sin typiske fasadekarakter og bevarte 
hovedutforming av fasade, samt god terrengtilpasset 
arkitektur.

Har i dag skifertak, pussfasade, noen opprinnelige 
vinduer og brystningsfelt på karnapper av stor verdi.
 

Storgata 9

Bygget vurderes til middels kulturhistorisk verdi på 
grunn av sin typiske fasadekarakter og noe autentisitet i 
materialer og detaljer.

Har i dag skifertak, pussfasade og nye vinduer med typisk 
detaljering. 

Storgata 11. 

Bygget vurderes til å ha liten kulturhistorisk 
verdi slik det framstår i dag.

Har baldakiner og fasadekledning som svekker verdien. 
Takopplett over 50 år gamle. Historisk skilt med 
Nordlandsposten. 

1 All bebyggelse innenfor hensynssone bevares

Alle bygg omfattet av fasadevern bevares. De ulike 
byggene har ulik kulturhistorisk verdi og tilstand. 
Følgende er hentet fra Kulturminnefaglig rapport for 
vernede bygg i Storgata i Bodø Sentrum ,  Norconsult 
2014
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Det er vanskelig å tilpasse bygningen til tekniske 
energikrav, da det ofte ikke er forenelig med bevaring 
av kulturminner og antikvariske verdier. Hovedregelen 
er likevel at alle nye tiltak på eksisterende byggverk skal 
tilstrebe å oppfylle lovens og forskriftenes bestemmelser. 
Det vises til Byggteknisk forskrift (TEK 17) kap.14.

Dersom bygningen skal etterisoleres, vil Norconsult på 
bakgrunn av fuktsikring og energieffektivitet anbefale 
en utvendig etterisolering for bygninger av denne type 
konstruksjon. En innvendig etterisolering av fasaden vil 
gi fukttekniske utfordringer ved en kaldere fasade, samt 
kuldebroer.

Fordeler ved å kun isolere på innsiden er:
• Eksisterende fasade kan beholdes i fasadeutforming, 

dekor og materialer
• Innvendig isolasjon vil kunne benyttes som akuastiske 

tiltak og som føringsveier for kabelstrekk.

Utfordringer ved å kun isolere på innsiden er:
• Ytterveggen vil fortsatt ha utfordringer knyttet 

til fukt og behov for vedlikehold av fasade ifm 
dagens skadebilde. Økt risiko for karnonatisering og 
korrusjonutsatt armering.

• Temperaturen i ytterveggen blir lavere (avhengig 
av mengde isolasjon). En kald vegg har liten 
opptørkningsevne og kan føre til ytterligere skader på 
ytterveggen og økt fare for karbonatisering.

• Økt fare for kondens-/fuktproblematikk ved 
betydelige kuldebroer i forbindelse med etasjeskillere, 
dragere, utkragede balkonger/dekker og vinduer/
dører.

• Redusert energibesparende effekt ved isolering pga. 
betydelige kuldebroer i dekker, veggskiver, vinduer/
dører, inntrukne sprang i fasaden og utkragende 
elementer. Mengde isolasjon må begrenses ut fra 
arbeidsmessig omfang.

• Krever innvendig inngrep som endrer innvendig 
interiør.

• Vanskelig å oppnå krav til U-verdi iht TEK 17 med kun 
innvendig etterisolering.

Utrdag fra bygningsfysiske vurderinger av Norrøna Hotell, utført av 
Norconsult

2 Behov for etterisolering 
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For å nå dagens tekniske krav, er det forventet behov 
for etterisolering av fasaden. Utvendig etterisolering 
vurderes å være mest hensiktsmessig,

Storgata 7

Forventet behov, men ingen endring av uttrykk. Ved 
etterisolering bevares uttrykk fra gateløp som i dag. Krav 
til at vinduer flyttes ut i fasaden og takutstikk gjenskapes. 
Pussfasade og farge vil videreføres. 

Storgata 9

Forventet behov, men ingen endring av uttrykk. Ved 
etterisolering bevares uttrykk fra gateløp som i dag ved 
at vinduer flyttes ut i fasadelivet og takutstikk gjenskapes.  

Fasaden er i dag såkalt «spiss puss» - som gir en litt 
nuppete overflatebehandling. Usikkert om dette er 
opprinnelig. Gulfargen på fasaden beholdes, men om 
mulig i en lysere tone. 

Storgata 11. 

Ved etterisolering vil uttrykk fra gateløp i dag forbedres. 
Vinduer flyttes ut i fasaden og ønske om å gjenskape 
takutstikk. 

Fasade endres fra platekledning til pusset fasade med 
farge som tar utgangspunkt i estetikkveileder. 

2.1 Behov for etterisolering og videreføring av pusset fasade
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3 Skifertak

Storgata 7

Dagens skiferkledning er trolig originalt og vil 
vedlikeholdes og bevares.

Det er ikke gjennomført en tilstandsvurdering som 
forslagsstiller kjenner til. 

Storgata 9

Dagens skiferkledning er trolig originalt og vil 
vedlikeholdes og bevares.

Tilstandsvurdering viser at skiferkledningen fremstår 
i god befatning. Det er ikke obesrvert lekkasjer av 
betydning andre steder. 

“Kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering“ 
02.06.2020 Norconsult.

Storgata 11. 

Dagens tak består av et enkelt platetak. I hht til 
anbefaling fra “Kulturminnefaglig rapport” vil dette 
endres til et historisk tidsriktig skifertak.

Utifra originale bilder, ser det ut til at skifertaket er av 
type lappskifer/hanskebak, dette bør undersøkes i en 
videre detaljeringsfase. 

Tilbakeføring av skifertak og pusset fasade vil ha stor 
positiv innvirkning på den helhetlige oppfatningen av 
Storgata 11.
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4 Takvinduer

Vi anser det som svært viktig for utviklingen og 
bevaringen av kvartalet at det kan etableres nye 
takvinduer i fasade også mot Storgata.

Takvinduer vil bidra til at eksisterende bebyggelse 
bevares gjennom bruk og at ønsket bruk av 
sentrumsområdene kan oppnås. Ved å åpne for nye 
vinduer på loft kan eksisterende bebyggelse tas i bruk 
på en ny og bedre måte. Forslaget gjør det mulig å 
tilfredsstille de krav til brukbarhet som stilles til en god 
bolig eller arbeidsplass, uten at verneverdiene forringes 
i stor grad.  Bebyggelsen mot Storgata bevares og vil 
fortsatt fremstå som typisk for gjenreisningsarkitekturen. 
Bygningsenes rene og enkle volum med saltak, glatte 
vegger og knappe detaljering bevares. Gesims vil fortsatt 
være tydelig. 

Samlet vil dette være positivt både for miljø, by og 
historieformidling. 

Ved innpassing av nye takvinduer skal følgende prinsipper 
legges til grunn: 
Nye vinduer skal:
• plasseres i takflaten 
• tilpasses takflatens farge. 
• være enkeltstående og ligge i plan med taktekkingen. 
• ha en bredde som ikke er større enn vinduene i 

veggfasaden. 
• ha en vertikal form og legges i akse med 

underliggende vinduer i fasaden, eller ordnes i en 
annen rytme som spiller sammen med fasaden og 
takflatens utstrekning. 

• ha en tilstrekelig avstand fra takavslutninger, piper, 
kilrenner og møne. 

Skissesnitt som viser typisk plassering i takflate

illustrasjonsbilde. Skifertak bevares og tilpasses nye takvinduer. 

Fra Oslos veileder om loftsutbygging; Vanlige takvinduer bør ligge 
i plan med taktekkingen, som til venstre og ikke som til høyre der 
takvinduene ligger oppå taktekkingen som “kasser”
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I dagens situasjon er er det takvinduer mellom 
karnappene på Storgata 11. 

Originalt har det vært større vindusåpninger som 
tilpasser seg underliggende vinduer bedre enn dagens 
situasjon. 

Det er et ønske om å rydde opp i takflate og følge 
prinsipper for underliggende struktur. 

Prinsipper på plassering og utforming følger som omtalt 
under punkt 4. Takvinduer.  

Gitt at bygget i dag er vurdert til å ha liten 
kulturhistorisk verdi vurderes nye takvinduer å bidra 
til en forbedring av dagens uttrykk. Med foreslåtte krav til 
utforming bør dette derfor tillates. 

Dagens situasjon

Optimalisering av takvinduer

Optimalisering av eksisterende takvinduer i Storgata 11

4.1 Takvinduer

Original tegning trolig fra 1948/49
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Fasadeoppriss - foreslått omfang takvinduer

Fasadeoppriss - redusert omfang av 

takvinduer. Vurderes til ikke å gi en økt verdi 

sammenlignet med alt 1

Prinsipper på plassering og utforming følger som omtalt 
under punkt 4. Takvinduer.  

Undersøkelsen viser at antall vinduer i takflaten bør 
følge underliggende rytme i størst mulig grad. Det 
gir ingen forbedring for uttrykket om antall vinduer 
reduseres noe. Eventuelle takvindu over trapperom må 
vurderes særskilt. Samlet vurderes det som mer i tråd 
med eksisterende fasadeuttrykk at samtlige vinduer 
videreføres i takflaten. 

Bebyggelsen mot Storgata bevares og vil fortsatt fremstå 
som typisk for gjenreisningsarkitekturen. Bygningenes 
rene og enkle volum med saltak, glatte vegger og knappe 
detaljering bevares. Gesims vil fortsatt være tydelig. 
Synligheten av takflaten er liten flere steder i byen. 

Gitt at bygget i dag er vurdert til å ha middels 
kulturhistorisk verdi vurderes tiltaket til å gi minimal 
negativ endring av det historiske uttrykket fra gateløpet. 
Krav til utforming reduserer omfanget og øker bruksverdi 
betraktelig. Med foreslåtte krav til utforming bør det 
derfor kunne tillates. 

Etablere nye takvinduer i Storgata 9

4.2 Takvinduer

Historisk foto
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Etablere nye takvinduer i Storgata 7

Fasadeoppriss mot Havnegata- foreslått omfang takvinduer

Fasadeoppriss mot Storgata- foreslått omfang takvinduer

Prinsipper på plassering og utforming følger som omtalt 
under punkt 4. Takvinduer.  

Vår vurdering er at nye vinduer i størst mulig grad bør 
følge underliggende historisk fasaderytme. Det gir ingen 
forbedring for uttrykket om antall vinduer reduseres noe.

Siden Storgata 7 er vurdert å ha stor kulturhistorisk 
verdi bør det unngås å plassere vinduer mot hjørnene 
av bygget og der takform/retning skifter. Spesielt mot 
Torget og Sjøgata. 

Vår vurdering er at det  er vinduene i takflaten mot 
Havnegata som forringer bygningen mest, grunnet 
synligheten fra torget. Enkel fotomatch på s.38 viser de 
ulike alternativene.
Vi anser likevel det slik at bebyggelsen, selv 
med nye takvinduer, vil fremstå som typisk for 
gjenreisningsarkitekturen. 

Gitt at bygget i dag er vurdert til å ha stor verdi vurderes 
tiltaket til å redusere uttrykket noe fra gateløpet.  Krav 
til utforming reduserer omfanget og øker bruksverdi 
betraktelig. Med foreslåtte tilpasninger bør det derfor 
kunne tillates. 

4.3 Takvinduer

Fasadeoppriss - omfang takvinduer
Bør ikke tillates vinduer 
innenfor angitt område
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Ny situasjon med takvinduer. Enkel fotomatch av illustrasjonsprosjekt. Ny situasjon med takvinduer. Enkel fotomatch av illustrasjonsprosjekt. 

Eksisterende situasjon uten takvinduer Eksisterende situasjon uten takvinduer

Synlighet fra gateplan
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Ny situasjon med takvinduer. Enkel fotomatch av illustrasjonsprosjekt. 

Eksisterende situasjon uten takvinduer

Synlighet fra gateplan

Ny situasjon med takvinduer. Enkel fotomatch av illustrasjonsprosjekt. 

Eksisterende situasjon med takvinduer
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Ny situasjon uten takvinduer. Enkel fotomatch av illustrasjonsprosjekt. 

Ny situasjon med takvinduer. Enkel fotomatch av illustrasjonsprosjekt. 

Takflaten som vender mot Havnegata er den mest synlige 
flaten innenfor kvartalet og er henvendt mot et viktig 
byrom. Tross at nye vinduer vil være synlige og gi et 
noe svekket uttrykk , gir etablering av takvinduer stort 
potensiale for bruksverdien. Med foreslåtte tilpasninger 
bør det derfor kunne tillates takvinduer også mot 
Havnegata og Torget. 

Etablere nye takvinduer i Storgata 7 mot Havnegata
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Storgata 11 er oppført i 1947, da uten takopplett. 

I kulturminnefagligrapport vises det et historisk foto fra 
1970- tallet hvor det allerede er oppført opplett. 
Da vi forholder oss til et bygg som har hatt takopplett i 
over 50 år ser vi det ikke som aktuelt å tilbakeføre.

Ved endring av opplettene bør fargen tilpasses de nye 
skifertakene og gis en nøytral farge. Bygget vurderes til 
å ha liten kulturhistorisk verdi slik det framstår i dag og 
videreføring av opplettene vil gjøre det enklere å utnytte 
loft, bidra til økt bokvalitet og  gi oppholdsrom gode lys- 
og utsynsforhold.

Takflate mot Storgata er omfattet av vern og kommunen/
fylket ønsker ikke at det etableres ny takopplett på 
Storgata 9 og Storgata 7.

Dagens situasjon

Eksisterende takopplett videreføres

5 Takopplett
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Storgata 7

Flere av vinduene er i dag ikke originale. Tidligere hadde 
flere av vinduene horisontale sprosser. De nye vinduene 
har beholdt form, men vinduer bør ved utskifting byttes 
tilbake til en mer original inndeling. Der det var felter 
med tre eller skifer under bør også dette bli reetablert. 
Viktige karnapp mot Sjøgata og byrom bør bevares med 
originalt uttrykk. 

Det bør etterstrebes slanke vindusprofiler for å tilordne 
seg originalt uttrykk. 

Storgata 9

Vinduene som er i Storgata 9 i dag er ikke originale. 
Tidligere var vinduene torams, der den øverste delen 
lot seg åpne separat. Vinduene som er der i dag har 
beholdt original utforming med horisontale sprosser, 
dette bør videreføres ved utskiftning av vinduer. 
Det etterstrebes slanke vindusprofiler for å tilordne 
seg originalt uttrykk. Vinduet som strekker seg over 
flere etasjer knyttet til trappegangen gir innsyn på 
trappegangelementer som ser ut til å være opprinnelige 
og gir ekstra kvalitet til fasaden. Trapperom og vindu 
videreføres.

Storgata 11

Vinduene som er i Storgata 11 i dag er ikke originale, 
og med utskiftning av vinduer ønskes det å reetablere 
vinduer med horisontale sprosser. 

Det etterstrebes slanke vindusprofiler for å tilordne seg 
originalt uttrykk. 

6 Vindusutforming

For å nå dagens krav bør de eksisterende vinduene 
kunne byttes ut med moderne vinduer med bedre 
U-verdi. Estetikkveilederen omtaler viktige prinsipper 
for utforming av nye vinduer som bør følges i videre 
prosjektering.
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Forslagsstiller har et ønske om at reguleringsplanen kan 
åpne for å sette inn vinduer i branngavl på Storgata 9. 
Dette for å muliggjøre en bedre utnyttelse av loft og for å 
sikre bedre brukskvalitet i eksisterende bebyggelse.

Fasaden er ikke omtalt i overordnede planer og 
muligheten ble diskutert i arbeidsmøte 1 - vern, med 
kommunen og fylket. 

Det er undersøkt varianter både med og uten vinduer i 3. 
etasje og på loft. 

Studiene som er gjort viser at varianter med vinduer i 
3. etasje ikke bør gjennomføres da vinduene kommer 
for tett på hjørnet av Storgata 9 og i så måte vil bryte 
med det historiske uttrykket. Videre vil vinduer i 3. 
etasje komme i konflikt med muligheten for å etablere 
takoppløft på Storgata 7 (mot Sjøgata). 

Forslaget åpner derfor kun for å etablere vinduer på 
loftet. Dette bør følge samme prinsipp som er gjeldende 
for Storgata 11 og typisk for lignende bebyggelse. 

Dagens gavl Alt 2 - vindu kun i 3. etasjeAlt 1 - vindu både i 3. etasje og på loft

Alt 3 - ForslagGavlmotiv hentet fra Storgata 11

7 Nye vinduer i gavl til Storgata 9
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Sokkelen på Storgata 11 er i stor grad endret siden 
oppføring av bygget. Ved en ny endring av fasade bør 
næringsfasaden endres til en utforming likere originalt. 
Plater og skrå vindussmyg bør fjernes slik at fasaden 
fremstår med et enklere formspråk. Det er viktig å 
vidererføre den typiske funksjonsdelingen med næring i 
første og boliger over.

Vindusåpninger videreføres og ved utskifting av vinduer 
bør disse tilbakeføres med likere oppdeling som originale 
tegninger og bilder viser.

Storgata 11

8.1 Næringsetasjen mot Storgata
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Sokkelen på Storgata 9 er i stor grad endret siden 
oppføring av bygget. Ved endring av fasade bør 
næringsfasade endres til en utforming likere originalt. 
Dagens flislagte fasade vil endres til en fasade med et 
enklere formspråk. Historisk var sokkelen trolig i en 
mørk gråtone og det er viktig å vidererføre den typiske 
funksjonsdelingen med næring i første og boliger over.

Dagens vinduer er i aluminium, men følger original 
vindusformater og oppdeling. Vindusformater og 
oppdeling videreføres ved oppgradering av sokkel.

Storgata 9
8.2 Næringsetasjen mot Storgata

Bilde: dagens situasjon

Bilde: Storgata 9, situasjon 2000-tallet
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Storgata 7 skiller seg noe fra resten av kvartalet da det 
ikke er noe fysisk skille i materialitet eller farge mellom 
næringsetasje og resterende etasjer.

Ved oppgradering av fasade skal utforming av sokkel 
ha lik utforming som originalt, dette gjelder også 
vindusformater og oppdeling.

Storgata 7
8.3 Næringsetasjen mot Storgata

Historisk foto, trolig fra 1970-tallet. 
Fra kommunens arkiv. Kopiert fra Estetikkveileder for Storgata

Historisk foto fra 1950-tallet. Fra kommunens arkiv. Kopiert fra Estetikkveileder for Storgata
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Forslagsstiller ønsker å etablere nye innganger mot 
Storgata i eksisterende bebyggelse. Dette vil sikre 
fleksible næringslokaler og gir mulighet for å skille ut flere 
enheter.  Videre vil dette bidrar til å aktivisere Storgata 
og gjøre det mulig å skille bolig- og næringsinngang.  

Etablering av nytt inngangsparti vil følge historisk 
fasadeoppbygging, med inntrukket fasadeliv. Som vist på 
historisk bilde fra 1950-tallet, vil fasadematerialet trekkes 
inn i inngangspartiet og viderefører knapp detaljering 
som på resterende bebyggelse.

Tiltaket vurderes å påvirke bygningsmiljøet minimalt. 

Er i følgende fase ikke vurdert å være relevant for 
Storgata 9 og 7

ARKITEKT:

TEGN./KONTR: REV.NR: REV.DATO:

ROSENBORGATA 19C
0356 OSLO
23 32 71 00

TILTAKSHAVER:

VERVET AS

PROSJEKT: GNR./BNR:

TEGNINGSNAVN: SKALA:DATO:

STATUS: TEGNINGS NUMMER:

1 : 100

Author / Approver

STORGATA 9, BODØ

Storgata 9 - plan 01 08/25/20

A-20-13-

1 : 100
PLAN 1.ETG ARK

Illustrasjon: To nye innganger i Storgata 11. Utført etter samme prinsipp som 
eksisterende innganger.

Eksisterende situasjon

Bilde av eksisterende inngangsparti på Storgata 11.

Bilde fra 1950-tallet som viser typisk utfoming av 
inngangsparti.

Eksempel ny inngangEksempel ny inngang

Storgata 11
9 Etablere nye innganger
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10 Baldakiner og overdekning

Fra “Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata 
i Bodø sentrum” - Norconsult:

Takoverbygget over fortauet bør fjernes eller erstattes 
av en konstruksjon med et mer transparent og enhetlig 
uttrykk. 

I dag overdekning kun ved Storgata 11.
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10.1 Forslag baldakiner

• Det tillates baldakiner /overdekning mot Storgata
• Nye baldakiner skal gis en enhetlig utforming.
• Nye baldakiner skal ha et enkelt formspråk som 

underordner seg byggets fasade. Det skal vektlegges 
utstrakt bruk av transparent glass i tak slik at fasaden 
leses sammenhengende. 

• Det tillates Ikke understøtting i gate.
• Det skal benyttes samme system og utforming for hele 

husrekken.

Prinsippillustrasjon Prinsippillustrasjon

Bilde fra Norrøna hotell
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10.2 Alternativer til avslutning 

Storgata 7 har en lavere fasade med annen inndeling enn 
Storgata 9 og 11. Det er ikke et tydelig skille mellom base 
og overliggende etasjer. 

Tross Storgata 7 sin høyere kulturminne verdi, ser vi 
fordeler med å tillate etablering av sammenhengende 
baldakin i hele Storgata. I tillegg er tiltaket reversibelt.  

Da Storgata 7 er et hjørnebygg med næringsetasje som 
tydelig henvender seg mot to retninger, ser vi det som en 
ryddig løsning å ha mulighet for å etablere baldakin rundt 
hjørnet.

Med gitt utforming vurderes tiltaket som akseptabelt.
Forslag til bestemmelser sikrer at tiltaket må vurderes 
særskilt med kulturminnemyndighetene. 

Alt 1 - Uten baldakin på Storgata 7 Alt 3 - Baldakin rundt hjørnet på Storgata 7Alt 2 - Baldakin kun mot Storgata på alle bygg

Anbefaler alt 3Foto av dagens situasjon
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Storgata 11 har tre eksisterende balkonger ut mot hhv. 
Storgata og Rådhusgata.

Eksisterende balkonger har et rekkverk på ca. 90cm, noe 
som ikke er iht. teknisk forskrift. 

Det må derfor være mulig å etablere et nytt, høyere 
rekkverk for å sikre bruk og økt bokvalitet. 

Ved økt høyde på  tett brystning, vil linjer i eksisterende 
fasade brytes og kunne forringe uttrykket. Ved innfesting 
av nytt rekkverk bør det derfor velges en løsning som 
bidrar til å opprettholde eksisterende linjer i fasaden. 
Illustrasjon viser et enkelt glassrekkverk innspent på 
baksiden av eksisterende konstruksjon. 

Det tillates ikke etablert nye balkonger mot Storgata. 

Illustrasjon: Balkonger med nye rekkverkIllustrasjon: Balkonger som i dag

Bilde: Balkonger som i dag Referanse: Innspent glass bak fast brystning, 
Ullevål tårn, Code Arkitekter

Storgata 11
11 Eksisterende balkonger
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Originalt Dagens situasjon

Illustrasjon av ny situasjon. Nordlandsposten bevares og 

vil være en viktig identitetsmarkør

I hht til anbefaling fra “Kulturminnefaglig 
rapport” vedlikeholdes og bevares inskripsjonen 
«Nordlandsposten» på takelementet og viderefører 
identitet til bygget.

Dagens inskripsjon er i hvitt med blå bakgrunn, men det 
kan se ut som den originalt (fra bilde tatt i 1949) at det 
var mørk tekst på lys bakgrunn. Dette undersøkes videre i 
detaljfasen. 

Nye skilt: 
Estetikkveileder for Storgata har anbefalinger knyttet til 
nye skilt som vil følges opp ved søknadspliktige tiltak. 

12 Skilt



Fasade mot gårdsrom 
Fasaden mot gårdsrom er ikke underlagt vern, men ved utvikling 

av Kvartal 10 er det ønske om at historisk bebyggelse behandles 

som en helhet slik at lesbarheten i bybildet er tydelig. 
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Dagens situasjon 

Forslaget tar utgangspunkt i kvartalet slik det ble regulert 
av BSR og har brukt dette som grunnlag for bearbeidelse 
av nye volum.  I foreslått grep rydder man opp i deler av 
bebyggelsen mot Sjøgata og gjenskaper opplevelsen av 
Storgatabebyggelsen også mot Sjøgata. 

13. Historisk plangrep 

Originale fasadeoppriss satt sammen i collage



53 Vedlegg Kvartal 10 - Bodø. LPO

14 Tilgjengeliggjøring av eksisterende fasade

Illustrasjonsplan - nivå med Storgata/lokk.  - tilgjengeliggjør Storgatabyggenes fasade også mot gårdsrom

Forslaget søker å tilgjengeliggjøre eksisterende fasader 
mot Sjøgata i mye større grad enn i dag. Det foreslås 
regulert en gangpassasje på nordsiden av bebyggelsen 
slik at en kan bevege seg rundt hele bygningsmassen. 

Ved å behandle fasadene mot gårdsrommet som en 
integrert del av den historiske bygningsmassen skapes 
en tydelighet i organisering og lesbarhet som bidrar til 
å gi identitet både til Sjøgata, nye gårdsrom og boliger. 
Samlet vil dette kunne bidra til å formidle historien om 
gjenreisningsarkitekturen, historisk terreng og plangrep. 
Det er ikke ønskelig å stille krav om tilbakeføring mot 
bakgård, men nye fasader bør tilpasses slik at de enkelte 
bygg bevarer sitt tidstypiske fasadeuttrykk. Takflatene 
mot bakgård vil endres. 

Illustrasjon- oppriss mot Sjøgata med eksisterende bebyggelse tilpasset nytt gårdsrom
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Områdeplanen åpner for nye opplett mot bakgård. Dette 
vil følges opp i planforslaget da det ikke er vern på fasade
og løsningen vil gi oppholdsrom gode lys- og 
utsynsforhold.

Det åpnes for opplett både for Storgata 7, 9 og 11. 

Utførelse
Takopplett vil ikke gå over mønehøyde 
Takopplett trekkes fra endegavl mot  Rådhusgata og 
Sjøgata. 
Gesimsen opprettholdes. 
Opplett bør tilpasses underliggende fasaderytme i størst 
mulig grad. 

Skissesnitt som viser ønsket takopplett mot bakgård. Her illustrert ved Storgata 11

Eksisterende fasade mot nord, Storgata 11 Ny fasade mot nord, Storgata 11

StorgataBakgård

15  Takopplett mot bakgård
Storgata 7, 9 og 11
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15.2 Bevare gavler mot Sjøgata

Storgata 7 har høy kulturhistorisk verdi og det påpekes at 
deler av fasaden ut mot Sjøgata også har verdi med flere 
opprinnelige elementer.

Disse elementene tas vare på og evt restaureres ved 
behov. Det er spesielt viktig å ta vare på karnapper med 
brystning i skifer og originale vinduer.

Storgata 7 skiller seg fra de andre byggene fra denne 
perioden da det har en variasjon i etasjetall, følger 
terrenget og  derfor har flere etasjer ned mot Sjøgata. 

Fasade mot Sjøgata med piler som markerer opprinnelige elementer. Norconsult 2014.
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16 Bakgårdene

Storgata 7:
Ved å vise til historisk terreng i bakgård kan det 
argumenteres for et nytt lavt næringsbygg i bakgården 
som ikke ødelegger verneverdien til Storgata 7, selv om 
tidligere arbeid ikke anbefaler å bygge i bakgården. 

Storgata 9:
Ikke relevant

Storgata 11:
Endrer noe av dagens bakgård, men åpner opp, holder 
avstand til Rådhusgata og bevarer det med verdi. 

Storgata 7 - dagens fasader
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En ekstra høy næringsetasje mot Sjøgata tilsvarer to 
etasjer i eksisterende bebyggelse.

Ny bebyggelse er videre trukket inn fra Sjøgata for å 
tydeliggjøre gavl på Gustav Moe-gården i gateløpet.  
Fordel også at fortau blir ekstra bredt og at dette kan 
overdekkes. Inntrekning følger foreslått prinsipp for hele 
kvartalet og sammen med Lærmohjørnet vil Gustav-Moe 
gården gi en historisk avslutning på kvartalet. 

Ekstra høy næringsetasje med innvending frihøyde ca 
5m. KPA sikrer minimum 4meter. Det kan være plass til 
mesanin.

Illustrasjonen viser ny bebyggelse på hele tomten, til 
eiendomsgrense i øst. 

Fordeler: 
• Fungerer på gateplan og bidrar til å tydeliggjøre 

kvartalsstruktur. 
• Ny bebyggelse svarer til historisk terreng 
• Inngrep kun i deler av fasaden mot gårdsrom. Bevarer 

det som anses som den viktigste delen av fasaden 
mot byrommet, som blant annet karnapp i gårdsrom.  
Forholder seg til vern, KPA og rapport utført av 
Norconsult. Utfordrer dermed estetikkveileder kun 
delvis. 

• Hele gårdsrommet kan benyttes til uterom og kan 
støyskjermes på lik måte som resten av lokket. 

• Følger samme logikk for hva som er tenkt for 
resterende del av kvartalet og sikrer tilsvarende BYA. 

• Sammenhengende uttrykk i fasade 

16.1 Bakgården ved Storgata 7
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