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Høringsuttalelse til revisjon av NB! -registeret fra Byutvikling 
plan, Bodø kommune 
 
Viser til høring av Riksantikvarens forslag til revisjon av NB! -registerets kulturmiljøer i Nordland 
fylkeskommune, og egen uttalelse fra Oppveksts- og kulturavdelingen i Bodø kommune.  
 
Byutvikling plan mener det er positivt at sonene i NB! -registeret blir gjennomgått, og spesielt at det 
nå knyttes faglige råd til sonene. Vi registrerer at rådene er i tråd med Riksantikvarens bystrategi, 
og at de bidrar til å utdype og operasjonalisere arbeidet med kulturmiljøene våre. Vi har likevel 
noen merknader til endringen av sonene: 
 
Sone K95 Svenskebyen: 
Byutvikling plan har ingen innvendinger mot at hele Svenskebyen tas inn, ved at Sone 2 også 
inkluderes. Hele NB! -området er i utgangspunktet omfattet av en verneplan med detaljerte 
bestemmelser, og det er nyttig med flere føringer, konkrete råd og retningslinjer for utvikling av 
området. 
 
Sone K96 sentrum:  
Vi stiller oss bak at området nord for Sjøgata kan utgå, da området er nylig utbygd og det ikke 
lengre finnes eldre bebyggelse i området. Områdeplanen for Storgata-kvartalene er i all hovedsak 
uten hensynssoner for kulturmiljø mot Sjøgata, og vil ventelig på sikt også bli transformert ved 
gjennomføring av planen. Vi har heller ingen innspill til at området utvides østover, og tar med seg 
parkene og «Terboven-husene». Som påpekt i notatet er dette et historisk og tidstypisk byplangrep, 
som også har en viss tidsdybde. Tilsvarende er det positivt at randsonen vest for Domkirka tas inn 
for å styrke konteksten. 
 
Byutvikling plan er imidlertid ikke enige i at vestlig del av Storgata skal utgå fra NB! -registeret. 
Dette området har også blitt kraftig endret de seneste årene, ved bygging av høyhusene og 
Kulturkvartalet. Likefullt inneholder området flere bevarte tidlige gjenreisningsbygg fra 1940-tallet, 
som Merkur-gården, Storgata 6, Norrøna hotell og ikke minst Sjøfartsbygningen fra 1930-tallet som 
sto gjennom krigsårene.  
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De nye byggene kontrasterer sterkt i form, skala og uttrykk, men den historiske lesbarheten er 
fremdeles tilstede i bygningsmiljøet. Vi mener på bakgrunn av dette at det er hensiktsmessig og 
ønskelig å beholde denne delen av Storgata i NB! -registeret ut fra dennes funksjon og hensikt.  
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Mats Marthinussen  
 Seksjonsleder Byutvikling Plan  

 
 
 

  Jonas Bjørklund 
  Arkitekt 
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