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Sammendrag og konklusjon 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats rettet mot påvirkningsfaktorer som fremmer helse, utjevner 
sosiale helseforskjeller og forebygger sykdom. Befolkningens helse er et resultat av oppvekstmiljø, - 
barnehage og skole, arbeidsliv og fritid, og betingelser for en god alderdom.  Sosioøkonomisk og 
sosiokulturell status formet gjennom utdanning, yrke, inntekt, sosial tilhørighet og kulturell bakgrunn 
definerer langt på vei hvor god helsen vår er. Utdanning, jobb, inntekt og sosiale nettverk gir 
grunnlag for god helse. Og motsatt.  Trenden beskrives som sosial ulikhet i helse og anses som 
hovedutfordringen for folkehelsen blant både barn og voksne i Norge. Rapporten «Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer» gir en redegjørelse av hovedfunn i Bodø på temaene 
befolkningsutvikling, oppvekst- og levekår, helserelatert atferd og miljø.   
 
Som regionhovedstad har Bodø kommune opplevd en jevn økning i befolkningsvekst de siste tiår. Det 
er i hovedsak netto innvandring fra utlandet som bidrar mest til vekst, etterfulgt av 
fødselsoverskudd. Fra å ha vært en kommune med relativt ung befolkning ser en som følge av flere 
antall eldre at gjennomsnittsalderen øker framover, spesielt for gruppen 67 år og oppover. 
Befolkningssammensetningen har også endret seg betydelig de siste tiår ved økt levealder grunnet 
høyere levestandard og gode helsetjenester. Flyktningkrisen vi for tiden opplever har ført til at tallet 
på asylsøkere er i kraftig vekst. Hovedsakelig er det enslige barn og unge under 18 år som hvert fall 
de neste par år skal integreres i Bodøsamfunnet.   
 
Grunnleggende levekår for alle i Bodø er å ha et godt sted å bo. Sett i lys av forventet 
befolkningsutvikling bygges det per i dag for få boliger i Bodø. Fram mot 2030 er det beregnet et 
behov for 400- 600 nye boliger i året. I 2040 anslås det at aldersgruppen 70+ vil ha størst behov for 
bolig, kontra aldersgruppen 40- 49 i 2012. Et annet bolig- politisk aspekt er den antatte ventetiden på 
2 år i 2016 for tildeling av bolig til hjemmeboende voksne med funksjonsnedsettelser.  
 
Utdanningsnivå er også en viktig faktor for et godt liv. Utdanningsnivået i Bodø er høyere enn i 
Nordland, men noe lavere enn landet som helhet. Den store utfordringen er frafallet i videregående 
opplæring, hovedsakelig blant yrkesfagelever. Dette har stor betydning for blant annet helseatferd, 
arbeidsliv, næringsliv, samfunnsutvikling og samfunnsøkonomi.  Vi ser også at de med grunnskole 
som høyeste fullførte utdanning oppgir å være mer plaget med psykiske lidelser enn de med 
videregående eller høgskole/ universitet som høyeste utdanning. Psykiske helseplager har en 
bekymringsfull økning der nesten en fjerdedel av den voksne befolkningen i Norge har en psykisk 
lidelse, spesielt unge kvinner. Ekstra psykologressurs for å styrke arbeidet med 
frafallsproblematikken og etablering av mobbeknapp er viktige innsatser som kan motvirke 
utviklingen.  
 
Angående helserelatert atferd så viser tall at 1 av 5 voksne har fedme mens 1 av 6 barn har overvekt 
eller fedme i Norge. Utviklingen gir økt risiko for ikke- smittsomme sykdommer som hjerte- kar, type 
2 diabetes og kreft. Over 85 % av årsakene til tapte leveår og tidlig død skyldes disse sykdommene og 
også her kommer gruppen med lav utdanning og lav inntekt dårligst ut.  Man kan si at det er den 
enkelte borgers plikt å ta ansvar for egen helse. Samtidig er det samfunnets ansvar å legge til rette 
for de sunne valg. Omgivelsene i de ulike nærmiljø har stor betydning for folks aktivitetsvaner og i 
Bodø er STImuli prosjektet et godt eksempel på hvordan kommunen har tilrettelagt for økt fysisk 
aktivitet i befolkningen. Kanskje kan metodikken med fordel benyttes også i den videre utviklingen av 
anlegg for idrett- og fysisk aktivitet, kombinert med tilrettelegging av lekeplasser for barn. De fleste 
ungdom i Bodø er fysisk aktive og idretten er en viktig aktør for dette. Samtidig går aktivitetstrenden 
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de siste tiår i retning av at den voksne befolkningen hovedsakelig driver med egenorganisert fysisk 
aktivitet og at ungdom fra 14- 15 års alder faller fra organisert idrett. Videre anleggsbygging og 
tilrettelegginger i lokalsamfunn må derfor i større grad samsvare med utviklingen. 
 
Et balansert kosthold er viktig for god helse. Utfordringen i befolkningen handler hovedsakelig om å 
redusere inntaket av salt, sukker og mettede fettsyrer, og et høyere forbruk av grønnsaker og frukt. 
Det arbeides godt med dette i både barnehage og skole gjennom blant annet eget kriteriesett for 
helsefremmende barnehage- og skole. Tannpleiere i Bodø ser imidlertid en bekymrende utvikling 
med økt karies hos utenlandskfødte barn og hos ungdommer. Røyking har gått betraktelig ned, men 
er likevel den levevanen som har størst negativ betydning for helsa vår. Også her er det store sosiale 
forskjeller. 
 
Gjennom eksempelvis frisklivssentralen, aktiv hverdag og hverdagsrehabilitering gir kommunen 
forebyggende og helsefremmende tilbud med faglig god kvalitet og gode resultater til definerte 
målgrupper. Når minst 40 % av ikke- smittsomme sykdommer kan forebygges ved livsstilsendring vil 
videreutvikling av tilbudene være samfunnsøkonomisk lønnsomt ved at flere målgrupper nås og at 
flere tilbud kan tilbys. 
 
Utviklingen vi ser på klima og klimaendring påvirker atferd og folkehelse gjennom blant annet endret 
natur og naturbruk. Skal eksempelvis tiltak for reduksjon i utslipp av klimagasser ha effekt så må de 
settes inn i de sektorene som slipper ut mest; transportnæringen, privatbilisme, landbruk og 
sildoljefabrikken.  Klimaplan for Bodø har en egen detaljert handlingsplan som både er tids- og 
ansvarsorientert. Forvaltning av vernede områder og utmark, og sikring av markagrensen til grønne 
verdier kan være avgjørende blant annet for den gode vannkvaliteten Bodø har opparbeidet seg. 
 
Støy, hovedsakelig i forbindelse med Bodøs tettstednære flyplass er en utfordring. Det er utarbeidet 
støysonekart som bidrar til utbyggingsmønster og spesielle støyreduserende krav i områdene 
nærmest flyplassen.  Den store trafikkstøyen langs riksvei 80 er også utfordrende med hensyn til 
utbygging av nye boliger.  
 
En annen viktig miljømessig og sosialt utjevnende faktor er universell utforming som blant annet 
omhandler tilrettelegging for helsefremmende stedsutvikling, transportløsninger og sosial deltakelse. 
Legger man til rette for at alle borgere i samfunnet uavhengig av kjønn, alder, funksjon og etnisitet 
skal kunne delta i både ute- og innemiljø så må tersklene for deltakelse bli så lave som mulig. 
Eksempelvis kan det handle om bedre luftkvalitet for allergikere. Det kan også handle om 
tilrettelegging for reduksjon av fall og hoftebrudd hos eldre som er en stor samfunnsmessig 
utfordring da utgifter for kommunen kommer på kr 300 000,- for hvert fall. Med tanke på den 
forventede økning i aldersgruppen vil slik tilrettelegging være en god samfunnsøkonomisk 
prioritering. 
 
Helsefremmende arbeid er vårt største helsepotensial og med utgangspunkt i rapporten vil derfor 
egen handlingsplan for folkehelse, på tvers av kommunale avdelinger og sektorer bli utarbeidet som 
verktøy for å imøtekomme skissert utfordringsbilde. 
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1 Bakgrunn, lovgrunnlag og forankring 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats rettet mot påvirkningsfaktorer som fremmer helse, utjevner 
sosiale helseforskjeller og forebygger sykdom. Et sentralt prinsipp i folkehelsearbeidet er at helsen i 
all hovedsak formes og fordeles utenfor helsesektoren. Befolkningens helse er et resultat av 
oppvekstmiljø, - barnehage og skole, arbeidsliv, fritid, og en god alderdom. 
 
Påvirkningsfaktorene er ofte mangfoldige og overlappende slik figur 
1 illustrerer. Det er derfor viktig at man i folkehelsearbeidet har et 
tydelig rammeverk som sikrer en systematikk i møte med de 
folkehelsepolitiske utfordringene. Lov om folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven, 2012) utgjør et slikt rammeverk.  
                                                                                                                                                         
Sosioøkonomisk og sosiokulturell status formet gjennom utdanning, 
yrke, inntekt, sosial tilhørighet og kulturell bakgrunn definerer 
langt på vei hvor god helsen vår er. Utdanning, jobb, inntekt og 
sosiale nettverk gir grunnlag for god helse. Og motsatt.  Sosiale forskjeller ser også ut til å 
reprodusere seg og helse går i mange tilfeller i arv. Trenden beskrives som sosial ulikhet i helse og 
anses som hovedutfordringen for folkehelsen blant både barn og voksne i Norge. Tall fra 2009 viser 
at menn med universitets- eller høgskoleutdanning kan forvente å leve 6 år lengre enn menn med 
bare grunnskole. For kvinner er forskjellen 5 år2. 
 
God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive 
folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak. 
Folkehelseloven har fra 2012 gitt kommunene klarere ansvar på tvers av sektorer, for å drive et 
folkehelsearbeid som fremmer befolkningens helse og forebygger sykdom, skade og lidelse. Arbeidet 
skal altså utføres av den kommunale plan - og bygningsmyndighet, av kommunen som eier av 
veinett, barnehager og skoler, av kommunale tjenesteytere og brannmyndighet, av kommunen som 
arbeidsgiver og for øvrig av alle andre kommunale virksomheter. 

I januar 2015 hadde Fylkesmannen i Nordland tilsyn med kommunens løpende arbeid med oversikt 
over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og det ble ikke påvist avvik.  Ansvars- og oppgavefordeling i 
arbeidsgruppa for det løpende oversiktsarbeidet burde imidlertid tydeliggjøres, spesielt i forhold til 
vurdering av kildetilfang og faglige vurderinger av kildene. Det ble også poengtert at sammenhengen 
mellom identifiserte helseutfordringer og forhold må følge med på og sikres.  
 
Punktene ivaretas gjennom et politisk vedtak om at det løpende oversikts-
arbeidet skal utøves som en del av kommunens ordinære virksomhet og 
relateres til kommunens styringssystem. Det skal utarbeides oversikt til bystyret 
om helsetilstand og påvirkningsfaktorer 1 gang i året. Som figur vil 2 viser 
oversikten danne grunnlaget for vurdering av planstrategi, utforming av mål og 
konkrete tiltak i en 4 års syklus, jf. Lovkrav i plan- og bygningsloven § 10-1: 
 

Figur 2 Kommunens 4 årige plansyklus3. 

 

                                                           
1 Sosial- og helsedirektoratet, 2006. 
2 Folkehelseinstituttet, 2015. 
3 Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement, 2013. 

Figur 1 Den sosiale helsemodellen1 
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Denne rapporten er utarbeidet i nært samarbeid mellom alle kommunens avdelinger og gir en samlet 
oversikt over de viktigste positive og negative påvirkningsfaktorer for Bodøs befolknings helse ved 
hjelp av en rekke indikatorer. Oversikten er ikke fullstendig. 

2 Befolkningsutvikling 
Befolkningsutvikling handler om hvor mange mennesker som lever i Bodø, hvor mange som blir født 
og hvor mange som dør, hvor mange kvinner og hvor mange menn som lever i kommunen, og hvor 
mange som flytter ut og inn.  

2.1 Befolkningsendring  
Figur 3 viser at regionsenteret Bodø kommune har opplevd en jevnt høy befolkningsvekst de siste ti 
år. Beregninger fra SSB viser at en i 2030 vil ha omtrent 58400 innbyggere i Bodø kommune. 
  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bodø 44414 44992 45575 46049 46495 47282 47847 48422 49203 49731 50185 

 
Figur 3 Befolkningsutvikling Bodø 2005 - 2015, 1. januar i året (Nordland fylkeskommune, 2015). 

 
Befolkningsveksten er på gjennomsnittlig 137 personer i kvartalet de siste 5 år. Som vi ser av figur 4 
var det i 2012 god vekst, men den har stagnert noe siden da. Siste kvartal var befolkningsveksten på 
gjennomsnitt.  

 
Figur 4 Utvikling befolkningsvekst pr kvartal (SSB, 2016). 

 
Av figur 5 ser vi at det i Bodø er tre hovedgrunner til befolkningsendring. Fødselsoverskudd og netto 
innvandring fra utlandet bidrar mest til befolkningsveksten.  Siste kvartal viste at netto flytting 
innenlands er negativ. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1804 Bodø 4441444992455754604946495472824784748422492034973150185
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Figur 5 Befolkningsendring siste kvartal (SSB, 2016). 

 
Utviklingen i befolkningen viser at vi blir stadig eldre. Figur 6 viser at befolkningsgruppene 0-5 år og 
6-15 år har blitt færre i perioden 2007 til 2015. Vi ser også at befolkningsgruppen 80 år og oppover er 
i vekst, men at aldersgruppen 67 år til 79 år vokser mest.  
 

 
Figur 6 Befolkningsutvikling utvalgte grupper (SSB 2016). 

 
For Bodø kommune som leverandør av velferdstjenester er fremtidige befolkningsprognoser viktig 
slik at tjenestene tilpasses befolkningen best mulig. Befolkningsgruppen 67- 79 år antas å øke med 
55 % bare 15 år frem i tid. Aldersgruppen 0-5 år og 6-15 år vil også øke med hhv 5 % og 12 %. 

2.2 Befolkningssammensetning 
Befolkningssammensetning og kunnskap om våre innbyggere vil være avgjørende for de ulike 
innsatsområder som prioriteres i framtiden.  Befolkningssammensetningen har endret seg betydelig 
de siste 100 årene ved at levealderen stadig øker som en konsekvens av høyere levestandard og gode 
helsetjenester. Som figur 7 viser, er det fremdeles flest kvinner i de eldre årsklassene, men dette er 
blitt noe utjevnet i det siste.  
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Figur 7 Befolkningssammensetning, menn og kvinner 2015 (SSB, 2016). 

2.2.1 Innvandring  
Når det gjelder innvandring til Norge, Nordland og Bodø så utgjør dette en viktig andel av 
befolkningsveksten. I Bodø er andelen innvandrere ca. 9 % av befolkningen. På landsbasis utgjør 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 15,9 % av befolkningen. 
 

Figur 8 Vekst i befolkningen (Nordland fylkeskommune, 2015). 
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Figur 9 viser at andel innvandrere og norskfødte med innvandrere av befolkningen i Nordland 2010 – 
2015 nesten har doblet seg i tidsrommet. 
 

 
Figur 9 Andel innvandrere og norskfødte med innvandrere av befolkningen i Nordland 2010 – 2015 (Nordland 
fylkeskommune, 2015). 
 

De fleste som innvandrer til Nordland kommer fra Europa og Asia, og færrest fra Oseania. 
 

 
Figur 10 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter verdensdel (Nordland fylkeskommune, 2015). 
 

Figur 11 viser at mer enn 64 % av innvandrerne i Bodø er sysselsatt. 

 
Figur 11 sysselsatte innvandrere (Nordland fylkeskommune, 2015). 
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Innvandrere og norskfødte
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2.2.2 Bosatte flyktninger 
Tallet på asylsøkere har økt kraftig i Norge, noe som også vil ha betydning for Bodø kommune da vi i 
2016 skal bosette totalt 140 flyktninger, hvorav 35 enslige barn og unge under 18 år. For 2017 ber 
IMDI og Fylkesmannen i Nordland, kommunen om å legge til grunn bosetting av minst 160 
flyktninger, hvorav minst 55 enslige barn og unge.  
  
For bosetting av enslige mindreårige er to boformer mest aktuelle i tillegg til fosterhjem for de 
minste. Det vil være aktuelt å etablere små bofelleskap for 5-7 personer. Bofellesskapene kan gjerne 
samlokaliseres for å samkjøre personell. Det vil være aktuelt å lokalisere tjenestebase for 
miljøtjeneste i bofellesskapene som etableres. Det arbeides per i dag med kartlegging og vurdering 
av kommunale eiendommer, innleie av bygg, kjøp av boliger, bygging av boliger eller sette hele bo- 
og miljøtjenesten ut på anbud. Det kan også være aktuelt å flytte beboere i kommunale leiligheter 
for å frigjøre aktuelle bygg. 
 
Per tiden er det 450 plasser for asylmottak i Bodø fordelt på to mottak. Tverlandet har 220 ordinære 
plasser og 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år. Bodø mottak har 190 
ordinære plasser. UDI har nylig lyst ut konkurranse om drift av 30 000 mottaksplasser i Norge. I 
bystyrevedtak fra 10. desember heter det at rådmannen skal sette ned en gruppe som utreder 
muligheter og konsekvenser ved drift av eventuelt asylmottak i kommunal regi.  
 
I bystyresak fra 10. desember 2015 er det også vedtatt at det skal utarbeides en integreringsplan 
basert på erfaringer fra kommunene som er best på integrering. Dette arbeidet er ikke påbegynt. 
Tidligere er det også vurdert behov for kommunedelplan/temaplan relatert til mangfold og 
integrering. Hvorvidt dette er behøvelig, eller om det heller bør fokuseres på å inkludere mangfold og 
integrering i kommuneplan og øvrige fagplaner bør drøftes.  

2.3 Flytting 
Her er gruppen 25-39 år mest interessant, da det i hovedsak er denne gruppen som har barn og som 
bidrar aktivt til samfunnsvekst som vi ser av figur 12.  Siden 2012 har flytteoverskuddet til Bodø blitt 
redusert, men det er fremdeles positivt for denne gruppen.  

 
Figur 12 Netto flytting, aldersgruppen 25- 39 år (SSB, 2016). 

 
Figur 13 viser at 41 % av Bodøværingene født i tidsrommet 1970- 1974 i 2015 er bofaste i Bodø. Av 
de 41 % fraflyttede Bodøværinger så har 18 % av dem flyttet tilbake. Figuren viser også at av 65 % av 
bodøværingene er tilflyttere og at 92 % av disse ikke blir værende, men flytter videre.  
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Figur 13 Flytting gjennom aldersfasen ca. 15-40 år, Nordland og Bodø. Årskull født 1970-74. Pr 100 15-åringer. Begge kjønn 
(Nordland fylkeskommune, 2015). 

I Nordland er det innvandring fra utlandet som sørger for et flytteoverskudd for aldersgruppen 25-39 
år, og det er grunn til å anta at dette dreier seg om arbeidsinnvandring.  

2.4 Utdanning 
Som nevnt innledningsvis er det en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og helsetilstand. 
Folkehelseprofilen 2016 viser at når det gjelder utdanningsnivå i befolkningen så kommer Bodø 
kommune bedre ut enn gjennomsnittet for Nordland, men dårligere enn landet som helhet. Figur 14 
viser en graf over andelen med utdanning fra videregående skole og høyere av totalt antall 
innbyggere for Nordland og Bodø i perioden 2010- 2014. I 2014 har nesten 60 % av Bodøs innbyggere 
videregående skole eller høyere utdanning. 

Figur 14 Andel med utdanning fra videregående og høyere av total antall innbyggere (SSB, 2016). 

Vi ser av figur 15 at det per 01.10.2010 og 01.10.2014 er prosentvis flest personer over 16 år som i 
Bodø har videregående skole som høyeste utdanningsnivå. Det er en positiv trend at antallet med 
kun grunnskolenivå har falt noe de siste år, mens antallet med høyere utdanning har økt.  
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Figur 15 Utdanningsnivå personer over 16 år (Nordland fylkeskommune, 2015).  

2.5 Yrkesaktive, sosialhjelpsmottakere og uføre 
Nordland er et av fylkene med høyest andel uføretrygdede og høyest sykefravær. De vanligste 
årsaker er muskel-/skjelettlidelser og psykiske plager. Nordland og Bodø har som nevnt høyt frafall 
fra videregående skole, noe som har stor betydning for helseatferd, arbeidsliv, næringsliv, 
samfunnsutvikling, samfunnsøkonomi, osv4. 

Folkehelsebarometeret for 2016 forteller at antall arbeidsledige (15- 29 år) i Bodø (2,9 %) er lavere 
enn fylket (3,4 %), men noe høyere enn landet som helhet (2,7 %).  Tall fra SSB (2015) viser at antall 
yrkesaktive vi har per pensjonist i Bodø har sunket fra 5,7 % i 2009 til 5,0 % i 2014. Antall uføre 
mellom 18- 67 år er i følge figur 16 lavere i Bodø enn for fylket.  

 
Figur 16 Antall uføre mellom 18-67 år (Nordland fylkeskommune, 2015). Tallene er i prosent. 

Det legemeldte sykefraværet har for Bodøs del ligget stabilt på 5,7 % i perioden 2010-2014, med 
et lite avvik i 2011. For fylkets del har det gått fra 6,5 % i 2010 til 6,2 % i 2014. Når det gjelder 
mottakere av uføretrygd så ser vi av figur 17 at andelen er stigende i Bodø, men relativt jevn i 
Nordland.  
 

 
Figur 17 Mottakere av uføretrygd (Nordland fylkeskommune, 2015). 
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3 Oppvekst og levekår 
Oppvekst- og levekårsforhold er viktige påvirkningsfaktorer for helse og livskvalitet i befolkningen. 
Økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold gir eksempelvis tilgang til ulike 
ressurser som igjen påvirker helseutvikling og hvordan helsen fordeles i en befolkning.  

3.1 Boligforhold og boligbehov 
Målet for norsk boligpolitikk og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo trygt og 
godt. En god bolig er for hver enkelt av oss avgjørende for vår livskvalitet og mulighet til 
livsutfoldelse. En god bolig gir oss mulighet til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skolegang og ha sosialt 
samvær med andre. Gode boliger skaper samtidig gode lokalsamfunn og byer. 
 
3.1.1 Generell boligutvikling 
Det bygges for få boliger i Bodø. Beregninger tilsier behov for å bygge 250-300 boliger årlig fram mot 
2030 for å holde tritt med forventet befolkningsutvikling. Ser vi på figur 18 så sier den noe om 
boligbehovet de neste tiår ut fra ulike aldersgrupper. 
 

 
 Figur 18 Boligbehov etter aldersgrupper i Norge (NIBR, 2013). 
 
Det antas at manglende boligbygging er viktigste årsak til den kraftige prisstigningen på bolig de siste 
årene. Per i dag arbeides det med å se på mulighetene til å stille krav i planbestemmelser (størrelse – 
areal – antall - andel leiligheter av ulik karakter) og målrettet bruk av utbyggingsavtaler i forhandling 
med utbyggere.  

3.1.2 Bostedsløshet 
Bodø kommune ved NAV Bodø har registrert en stor økning i antall husstander med behov for 
midlertidig botilbud. Behovet har økt i løpet av de siste årene, det samme har kostnadene. Prosjekt 
«Bolig Nu»- et kommunalt midlertidig botilbud til bostedsløse ble derfor etablert. Formålet var å 
redusere bruk av pensjonat og hospits, som vurderes som lite tilfredsstillende for den enkelte og som 
medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Prosjektets målgruppe er bostedsløse 
som henvender seg til NAV for hjelp til midlertidig botilbud. Tallene i figur 19 viser den svært positive 
økonomiske utviklingen i tiltaket.  
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Figur 19 Utgifter til midlertidig bolig NAV Bodø 2012- 2015. 
 
Erfaringene fra «Bolig Nu» er at kommunens utgifter til midlertidig botilbud er redusert samtidig som 
den bostedsløse får bistand til å skaffe egnet varig bolig. Tiltaket er lagt inn i ordinær drift fra mai 
2016 og blir av Husbanken brukt som et godt eksempel på boligsosialt arbeid. 
 
Figur 20 og 21 viser utviklingstrekkene i Bodø til ekstern midlertidig bolig 2010- 2015 som bidrar til at 
NAV opplever en sterk reduksjon av behovet.  
 

 
Figur 20 Antall brukere med hjelp til ekstern midlertidig 
bolig (NAV, 2015). 

 
Figur 21 Utgifter til ekstern midlertidig bolig (NAV, 2015). 

 

3.1.3 Behov for omsorgsboliger og bokollektiv 
Omtrent 25 hjemmeboende unge voksne med funksjonsnedsettelser har behov for omsorgsbolig i 
Bodø kommune. I årene framover skal kommunen etablere omsorgsboliger og bokollektiv med stor 
grad av brukermedvirkning gjennom prosjekt BLINK. I kommunes økonomiplan 2016 – 2019 er det 
lagt inn investeringsmidler til etablering av 12 omsorgsboliger i 2017 og 16 bokollektivplasser i 2018. 

3.1.4 Boliger til brukere med utfordringer knyttet til boevne 
De senere år har stadig flere personer med utfordringer knyttet til boevne vært søkere av 
kommunale utleieboliger. Ved tildeling av bolig medfører dette større risiko for mislighold av 
leieforholdet. Der behov for hjelp er kartlagt eller avdekkes under leietiden vurderes det viktig at 
oppfølging gis i boligen for at leietaker skal kunne mestre sin bosituasjon, bo trygt og godt og for å 
unngå at leietaker mister boligen og blir bostedsløs. Det er altså ikke tilstrekkelig å kun skaffe 
vanskeligstilte en egnet bolig. 
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For personer med utfordringer knyttet til boevne forventes det 2 års ventetid på tildeling av bolig i 
løpet av 2016. I og med at antallet nye søkere er høyere hver måned enn hva boligkontoret greier å 
tildele, vil ventetiden hele tiden øke.  

3.2 Psykisk helse 
Psykisk helse er i følge Folkehelsemeldingen blant de største folkehelseutfordringene vi har i dag da 
nesten en fjerdedel av den voksne befolkning har en psykisk lidelse, spesielt unge kvinner5. Personer 
med psykiske lidelser har ofte høyere forekomst av somatiske sykdommer og lever kortere enn 
andre. Mange med psykiske lidelser har også rusproblemer. Nasjonale tall tyder på at det de siste 
tiårene har vært en økning i psykiske plager blant barn og unge. Det er derfor viktig for enhver 
kommune å satse på et helsefremmende psykisk helsearbeid, for hele befolkningen. Under 
redegjøres det for status fordelt på livsløpskategorier. 

3.2.1 Barnehage   
Det helsefremmende arbeidet i barnehagene er forankret i Barnehageloven og i Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I tråd med kommunens samarbeidsavtale om 
folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune skal kriteriesett for helsefremmende barnehager 
være implementert innen 2016.  Kriteriesettet som er bygget på FNs barnekonvensjon, 
barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrift for barnehagen er godt forankret i Bodøs 
barnehager. 

Egen gjennomgang av hver Bodø barnehages arbeid med psykososialt miljø er i gang i kommunen. 
Det legges også vekt på å styrke overgangsarbeidet mellom barnehage - grunnskole og grunnskole - 
videregående skole.  Vi har per i dag ikke lignende tall for denne aldersgruppen som det redegjøres 
for i de neste kategorier.  

3.2.2 Grunnskole 
Det helsefremmende arbeidet på skolene er forankret i Opplæringslovens § 9A og i Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I tråd med kommunens samarbeidsavtale om 
folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune skal kriteriesett også for helsefremmende skoler 
være implementert innen 2016.  Kriteriesettet er bygget på FNs barnekonvensjon, opplæringsloven, 
folkehelseloven og gjeldende forskrift for skolen. Grunnskolekontoret rapporterer at kriteriesettet er 
relativt godt forankret i Bodøs skoler. Når det gjelder tilfredsstillende skolehelsetjeneste så har ikke 
kommunen anbefalte antall stillinger til skolehelsetjenesten.  

I Bodø er gjennomgang av hver enkelt skoles arbeid med psykososialt miljø utført. Alle skolene har 
egen plan som viser hvordan de jobber for å sikre dette, i tillegg til at det er utarbeidet felles plan for 
hvordan Bodøskolen skal sikre elevene et godt psykososialt miljø. Planen fokuserer på det 
holdningsskapende arbeidet, identifisering, kartlegging og håndtering av mobbing og uønsket adferd. 
Iverksatte tiltak i denne sammenheng er etablering av mobbeknapp på alle skolenes hjemmesider og 
etablering av tverrfaglig beredskapsteam mot mobbing. I tillegg til møter i ledergruppa og i skolenes 
personalgrupper er FAU og elevrådene involvert i arbeidet ledet av grunnskolekontoret. 

Innsatsen på det psykososiale er viktig når vi ser at Ungdataundersøkelsen 2015 for Bodø viser at 
13 % gutter og 17 % jenter opplever at de utsettes for plaging, trusler eller utfrysing på skole eller 
fritid en gang i måneden eller oftere. Mobbing er et tema som har relevans for opplevelse av 
inkludering, samhold og deltakelse. Det å ha tilhørighet og opplevelse av mestring er viktige 

                                                           
5 Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement, 2013. 
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beskyttelsesfaktorer mens det å utsettes for ekskludering, plaging og trusler er risikofaktorer som er 
relevante uavhengig av alder og kjønn. 

3.2.3 Videregående opplæring 
Som tidligere nevnt har en stor andel av Bodøs befolkning videregående eller høyere utdanning. Vi 
vet at god utdanning gir grunnlag for god jobb, høy inntekt og sosiale nettverk som igjen gir grunnlag 
for god helse. Det er derfor viktig at de unge klarer å gjennomføre utdanningsløpet de starter på når 
de begynner på videregående utdanning.  

Folkehelseprofil 2016 for Bodø kommune viser at frafall fra videregående skole er høyere i Bodø og 
Nordland enn i landet for øvrig. Folkehelseprofilen viser også gjennom figur 22 sammenhengen 
mellom foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole.  

 
Figur 22 Andel som har sluttet på/ ikke bestått videregående skole, status fem år etter påbegynt opplæring, etter 
foreldrenes utdanning- 2012- 2014 (Folkehelseinstituttet, 2016). 

 
Det er verdt å merke seg forskjellen i frafall mellom elever på yrkesfag og elever på 
studieforberedende fag, med høyere frafall blant yrkesfagelevene. 

Innen videregående opplæring i Nordland viser oversikten over "sluttere" (elever inntatt som 
heltidselever og som slutter fra og med 1. oktober) at tallene varierer mellom de ulike skolene i 
Nordland og i Bodø. I skoleåret 2014/2015 var det 29 (3,3 %) "sluttere" ved Bodin videregående skole 
og Maritime fagskole mens det ved Bodø videregående skole var 86 (6,4 %).6  

Tall fra Bodin videregående skole (skoleårene 2014/15 og 2013/14) viser at under halvparten (48 % 
og 34 %) av de som sluttet bodde på hybel.  Årsak til at elever slutter er sammensatt, men flere 
slutter på grunn av feilvalg, manglende motivasjon, personlige årsaker /sykdom. Vi har ikke 
tilsvarende tall fra Bodø videregående skole7. 

Bodø kommune har i samarbeid med Nordland fylkeskommune/ Bodø videregående skole gitt 
tilbudet "Hybelstua" til hybelboende ungdom i Bodø. Målet er å forebygge psykiske helseplager hos 
hybelungdom, motvirke frafall fra videregående opplæring og å hjelpe ungdom som allerede har 
mistet skole eller praksisplass tilbake inn i andre meningsfylte tilbud eller tilbake til sin 
hjemkommune.  Ekstra psykologressurs for å styrke arbeidet med frafallsproblematikken er under 
planlegging, i samarbeid med Nordland fylkeskommune.  
                                                           
6 Nordland fylkeskommune, videregående opplæring, 2015. 
7 Tall fra Bodø vg skole 
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3.2.4 Voksne og familier 
I «Levekår i Bodø 2014"8 fremkommer det at 9 % kvinner og 5 % menn er ganske eller veldig mye 
plaget av å være bekymret eller urolig. Andelen er høyest blant de yngste. Det er også slik at de med 
grunnskole som høyeste fullførte utdanning i noen større grad oppgir å være plaget av ulike psykiske 
plager enn de som har videregående eller høgskole/universitet som høyeste fullført utdanning. 
Folkehelseprofil 2015 viser at innbyggerne i Bodø i større grad oppsøker fastlegen for psykiske 
symptomer eller lidelse og bruker legemidler mot psykiske lidelser enn fylket og landet for øvrig.  

Barne- og familieenheten (BFE) ble etablert i 2015 og består av Barneverntjenesten, Pedagogisk- 
psykologisk tjeneste, Helsesøster- og jordmortjenesten, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten, 
Psykologtjenesten og Familiesentrene. Etableringen er et organisatorisk grep for å sikre større fokus 
på samhandling rundt barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. BFE har 
stort fokus på foreldrestøttende tiltak, dvs. foreldreveiledning. Både generelt men også til utsatte 
barn og unge. Det som spesielt søkes styrket i 2016 er overfor minoritetsgrupper, ungdom og 
foreldre til funksjonshemmede barn. 

4 Helserelatert atferd 
Helseatferd er livsstil og levevaner som har stor betydning for helsa vår. Blant annet har kosthold, 
fysisk aktivitet, røyking og alkoholbruk betydning for forekomsten av en rekke ikke- smittsomme 
sykdommer, som hjerte-karsykdommer, type 2 diabetes, kreft, kroniske luftveissykdommer og rus/ 
alkoholrelaterte skader.  Utviklingen vi står ovenfor med tanke på sykdomsårsaker i befolkningen er 
alvorlig når hele 85 % av tapte leveår og tidlig død i Norge skyldes ikke- smittsomme sykdommer og 
den eksplosive økningen i overvekt hos barn og voksne.  Eksempelvis har gjennomsnittsvekten til 40- 
årige menn i Norge gått opp med 9,1 kg siden 60- årene. Figur 23 viser at trenden hos menn ved 
sesjon i Bodø går i samme retning: 

 
Figur 23 Overvekt og fedme, menn ved sesjon (Kommunehelsa statistikkbank, 2015). 

                                                           
8 Nordlandsforskning, 2015. 
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Helseatferd som gir økt risiko for sykdom er mest utbredt i grupper med kort utdanning og lav 
inntekt. Minoritets- eller urbefolkningsgrupper rapporterer også sin helse som dårligere 
sammenliknet med majoritetsbefolkningen. I følge Likestillings- og diskrimineringsombudet er 
språksituasjonen en av de store utfordringene i møte med offentlige tjenester9. Forskjeller i 
levevaner spiller altså en stor rolle for hvorfor sosiale ulikheter i helse oppstår, og at de bidrar til å 
opprettholde disse10.  

4.1 Fysisk aktivitet 
Nasjonale anbefalinger for barn og unge er minst 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, alternativt 
fordelt utover uken. Voksne og eldre bør være fysisk aktive minimum 150 minutter moderat 
intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke11. Nordmenn er blant de 
minst aktive i Europa, først og fremst fordi vi bruker lite tid på å gå fra sted til sted. Det er i 
lokalsamfunnet folkehelsen utvikles og vedlikeholdes, og helse skapes der folk bor og lever. 
Dagliglivets arenaer er derfor sentrale og må prioriteres i et helsefremmende og forebyggende 
arbeid.  
 
Mangel på fysisk aktivitet er den fjerde viktigste dødsårsaken knyttet til ikke- smittsomme 
sykdommer, og i Europa er nordmenn på tur mot et bunnivå hva gjelder fysiske aktivitetsvaner. 
Myten om spreke nordmenn står altså for fall når vår hovedutfordring for den voksne befolkningen i 
Nordland er at 4 av 5 ikke er aktive nok til å oppnå de helsegevinster moderat fysisk aktivitet gir. 
Aktivitetsprofilen i befolkningen har endret seg de siste tiår og vi ser at for barn og ungdom har 
tidsbruk til daglig egenorganisert fysisk aktivitet gått ned mens tid brukt til passiviserende 
skjermaktiviteter øker.  

Kunnskap om faktorer som påvirker deltakelse i fysisk aktivitet er viktig for å utvikle gode 
aktivitetsfremmende tilbud. Mange er klare over betydningen av fysisk aktivitet for god helse, men 
får det likevel ikke inn som en del av livsstilsvanene sine.  

4.1.1 Tilgang til områder for fysisk aktivitet 
Det er sammensatte årsaker som har ført til økt inaktivitet i befolkningen. Det fysiske miljøet vi omgir 
oss med stimulerer og legger i for liten grad til rette for fysisk aktivitet, og både arbeidsliv og 
fritidsaktiviteter blir stadig mer stillesittende. En interessant trend Norske forskningsmiljø12 har gjort 
rede for de senere år er at tradisjonelle konkurranseaktiviteter som er avhengig av standardiserte 
anlegg har en synkende deltakelse blant voksne.  

Idrettslagene gjør en svært viktig jobb når de i kortere eller lengre perioder engasjerer mer enn 80 % 
av alle barn fram til de er 12 år. Fra 13- 14 års alder faller imidlertid en stor andel ungdom i Norge fra 
idretten. Mange av disse forblir inaktiv og mange begynner med andre egenorganiserte 
aktivitetsformer.  

I følge figur 24 er bruk av idrettsanlegg for befolkningen over 15 år stabil, mens både egentrening og 
bruk av private treningstilbud øker. Utviklingen står i kontrast til en hel generasjon idrettsanlegg som 
har vært preget av en høy grad av standardisering i forhold til idrettens funksjonalitet.  
 

                                                           
9 Nordland fylkeskommune, 2015. 
10 Østfold fylkeskommune, 2012. 
11 Helsedirektoratet, 2014. 
12 Breivik og Sand et al., 2011. 
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Figur 24 Utvikling i aktivitetsdeltakelse i den voksne befolkningen over 15 år (Breivik og Sand et al., 2011).  

I 2014 vedtok Nordland fylkeskommune fylkestingsaken «Retningslinjer for fordeling av spillemidler 
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Fylkestingsaken omhandler anbefalinger om retning framtidig 
disponering av statlige spillemidler til anlegg skal ha, i takt med skissert aktivitetstrend i 
befolkningen. 

Bodø kommunes delplan for idrett og friluftsliv (2014- 2017) skal være grunnlaget for hensiktsmessig 
tilrettelegging og organisering av ulike aktiviteter. Planen skal samtidig være gjenstand for tydeligere 
behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål, som skissert i 
fylkestingssaken. Oppsummeringen av planens to første år viser et stort engasjement med mange 
gjennomførte anleggstiltak i Bodø. Hovedmålet til kommunen er at alle i kommunen skal gis 
anledning til å utøve, delta i og oppleve idrett og friluftsliv.  Personer med nedsatt funksjonsevne, lite 
aktive grupper og barn- og ungdom mellom 6-19 år er de viktigste målgruppene. Kommunen 
tilrettelegger årlig for egenorganisert aktivitet gjennom oppgradering av sti- og løypenett, skilting og 
informasjon, preparering av skiløyper, opparbeiding av friluftsområder, etablering av 
kunstgressbaner, nærmiljøanlegg, fysiske tiltak i parker m.m.  

De 155 offentlige leke- og ballplasser for aldersgruppen 2- 12 år kommunen har ansvar for må også 
ses i sammenheng med arenaer for fysisk og sosial aktivitet. Lekeplassene i Bodø bærer preg av et 
sett standard-utstyr som er huskestativ, vippedyr, sandkasse og benkebord. Status er at 111 av disse 
er i drift, mens 44 har blitt vurdert «til disposisjon», de har altså ikke lenger utstyr som krever 
konkrete drifts- og vedlikeholdsarbeider i forbindelse med det opprinnelige formålet. I tillegg til 
vanlige kommunale lekeplasser finnes det totalt 20 arealer med bruksrettsavtaler som tillater 
etablering av offentlig tilgjengelige lekeplasser på kommunal grunn i privat regi.  
 
Befolkingens aktivitetsprofil og nasjonale føringer13 vektlegger viktigheten av tilrettelegging av 
nærmiljøanlegg som tiltrekker seg en større andel av befolkningen på tvers av alder, kjønn, funksjon 
og etnisitet. Studier viser at dersom en park eller grøntområde ligger lenger enn 10 minutter unna 
boligen, så faller mer enn 50 % av brukerne fra. Tar vi med at eksempelvis eldre og barn tilbakelegger 
ca 200 meter på 10 minutter, mens personer i god fysisk form kommer 1 km unna på samme tid 
tydeliggjør også det at nærhet til anlegg har stor betydning for bruken. 

                                                           
13 Kulturdepartementet, 2012. 
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I flere tilfeller vil det derfor være nyttig å se på nye framtidsrettede kombinasjoner av anlegg til 
idrett- og fysisk aktivitet og lekeplasser for å imøtekomme utviklingen. 
 
Som metode for brukermedvirkning i slike prosesser er Barnetråkk gjennomført i 2015 for fjerde og 
femteklassinger ved tre skoler i Bodø. Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som 
lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og 
hva de vil ha annerledes.  
 
4.1.2 Inaktivitet, stillesitting og tid foran dataskjerm  
Dette er samfunnsfaktorer som slår negativt ut i hele den norske befolkningen. Stillesitting er en 
selvstendig risikofaktor som ikke oppveies ved jevnlig trening.  

Nordlandsforsknings (2015) tall viser at bodøværingene sitter mer i ro på fritiden på en vanlig 
hverdag (4,67 timer) enn gjennomsnittet for befolkningen i Nordland (4,51).  Ser vi bort fra den 
eldste aldersgruppen er det 16- 39 åringene som sitter mest i ro, og det er flest menn. Menn sitter 
altså mer i ro enn kvinner mens kvinner sitter mer foran skjerm, 3,53 timer mot 2,88 timer. Det er de 
to yngste aldersgruppene (15- 39 år og 40- 66 år) som benytter mest tid foran dataskjerm på arbeid / 
skole14.   

Antall timer 15- årige gutter sitter bak en skjerm har i Norge doblet seg fra 22 timer i uken i 1997 til 
44 timer i 200515. Alt tyder på at dette har holdt seg og vi ser av figur 25 den høye tidsbruk foran 
skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) for ungdomsskole elever i Bodø , utenom skolen i løpet av en dag. 
Tallene er i prosent:  

                                                           
14 Nordlandsforskning, 2015. 
15 Nordland fylkeskommune, 2014. 
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Figur 25 Ungdomsskoleelevers tidsbruk foran skjerm (Ungdata, 2015). 

4.1.3 Andel barn og voksne som er fysisk aktive min 60/ 30 min pr dag 
I kommunens samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune (2014- 2016) om folkehelsearbeid er 
to av resultatmålene som tidligere nevnt kriteriesettet for helsefremmende barnehager og skoler. 
Barnehagekontoret rapporterer at ungene i barnehagene er mye ute, og at det stadig er mer fokus 
på viktigheten av aktivitet i uteleken. Dette innbefatter også turer ut av barnehagen. Fysiske 
aktiviteter foregår for det meste ute, men også inne. Grunnskolekontoret rapporterer at de legger til 
rette for fysisk aktivitet både i pauser og gjennom læringsaktiviteter på ulike læringsarenaer. Mange 
elever er i mye aktivitet gjennom skoledagen, mens andre ikke er like lett å få med. 
 
Ser vi på tilstanden for ungdomsskole elever i Bodø så er 70 % av guttene og 62 % av jentene så fysisk 
aktive at de blir andpusten eller svett minst tre ganger i uken. Til sammenligning er 8 % av guttene og 
9 % av jentene sjelden/ aldri så fysisk aktive:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26 Ungdomsskoleelever som trener seg andpusten/ svett (Ungdata, 2015). 
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Figur 27 forteller at de fleste ungdomsskole elevene i Bodø trener minst månedlig. 
 
Figur 25 Trening blant ungdomsskoleelever i Bodø (Ungdata, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 27 Trening blant ungdomsskoleelever i Bodø (Ungdata, 2015). 
 
Ungdata-undersøkelsen (2013) blant elever i videregående opplæring i Nordland viser gjennom 
figurene 28 og 29 de store forskjellene i levevaner ut fra foreldrenes utdanningsnivå. De sosiale 
ulikhetene i befolkningen slår som vi ser ut på blant annet deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. 
 
Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?  
 
Nordland

 

Gjennomsnitt fra Bodin Vgs og Bodø Vgs 

 
 

Figur 28 og 29 Ungdomsskoleelevers fysiske aktivitetsvaner, etter foreldrenes utdanningsnivå (Ungdata, 2013). 

 
Nordlandsforsknings tall (2015) viser at hver femte Bodø- væring går fottur/ skitur daglig, halvparten 
gjør det ukentlig, mens kvinner og pensjonister gjør dette oftest. Andelen voksne som går fottur 
minst ukentlig, og som driver mosjon/ sport minst ukentlig, er noe høyere i Bodø enn i fylket som 
helhet. Når det gjelder sykling så ble det i 2014 utført en reisevaneundersøkelse av Statens vegvesen 
i Bodø (606 spurte) som viser en positiv utvikling av antall daglige syklister i perioden 2009- 2014. På 
spørsmålet «Hva skal til for du skal sykle mer» er det flest som svarer at sammenhengende 
sykkelnett er viktigst. Sykkelplanen for Bodø som skal revideres i løpet av 2016 vil kunne ivareta dette 
på en god måte.  

4.1.4 Transport til arbeid/ skole 
Norge er blant de land hvor befolkningen i størst grad har tilgang til bil i husholdningen. Samtidig 
brukes det mer tid til fysisk aktivitet blant de som bor i husholdninger uten bil. Over halvparten av 
Bodøværingene (16- 66 år) har mindre enn 5 km til jobb/ skole. 32 % av disse oppgir at de går eller 
sykler til arbeid eller skole i sommerhalvåret (flest kvinner), men kun 6 % kommer seg til arbeid eller 
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skole i sommerhalvåret via kollektivtransport. Andelen som går eller sykler til arbeid eller skole er 
høyest blant de som bor mest sentralt og i den yngste aldersgruppen. I vinterhalvåret er det i alt 20 % 
som går eller sykler til arbeid eller skole. Her er det mindre kjønnsforskjell, men flest kvinner16. 
 
Figur 30 viser hvor tilfredse bodøværinger er med tilgjengelighet av kollektive transportmidler 
mellom der man bor og viktige sentra i regionen.  Kvinner og de eldste er mest fornøyd med 
tilgjengeligheten av kollektive transportmidler og de er mest fornøyd i området Hunstad/ Mørkved17.  
 

 
Figur 30 Bodøværingers tilfredshet med kollektiv transport (Nordland fylkeskommune, 2015).  

4.2 Kosthold og ernæring 
Kostholdet har i Norge endret seg betydelig de siste tretti år der blant annet nedgangen i kostens 
innhold av mettede fettsyrer har stoppet opp og økt igjen. Saltinntaket i befolkningen er nå nesten 
dobbelt så høyt som anbefalt. Flere beregninger viser at reduksjon i saltinntaket kan gi store 
helsegevinster, eksempelvis reduseres risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Da 
70-80 % av saltinntaket kommer fra industribearbeidede matvarer vil reduksjon i tilsetningen av salt 
gi helsegevinster i de fleste lag av befolkningen. Forekomsten av kreft, fedme og type 2-diabetes 
fortsetter å øke, men dersom Helsedirektoratets anbefalinger for kostholdets sammensetning og 
fysisk aktivitet i større grad følges vil forekomsten av disse sykdommene reduseres18 .  
 
Barnehagekontoret i Bodø melder at barnehagene følger sentrale regler/rutiner for mat og kostvaner 
i barnehagene. De fleste barnehagene har egne smøremåltid og barna har ikke med matpakker. 
Barnehagene har varmt måltid en eller flere dager i uka og det legges vekt på sunn og næringsrik mat 
i disse måltidene. Kosthold er også tema på foreldremøtene og bursdager feires stort sett uten 
søtholdig mat. Fra grunnskolekontoret meldes det at nasjonale retningslinjer for skolemåltidet i stor 
grad følges og at det er flere eksempler på at det settes av mer tid til måltidet, men at noen elever 
spiser på kortere tid for å komme ut i fysisk aktivitet.  
 
Blant elever i videregående skole i Nordland oppgir totalt 30 % at de spiser frukt daglig, mens 44 % 
sier at de spiser grovt brød daglig, og 40 % at de spiser fisk to eller flere ganger i uka. Samtidig som 
mange har hyppig inntak av frukt, grovt brød og fisk, er det også mange som sjelden har inntak av 
disse matvarene19.  Også på temaet kosthold og ernæring ser vi ulikheter etter sosioøkonomisk 
status gjennom andelen som spiser ulike måltider hver dag, etter foreldrenes utdanningsnivå:  

                                                           
16 Nordlandsforskning, 2015. 
17 Nordlandsforskning, 2015. 
18 Helsedirektoratet 1, 2015. 
19 Ungdata, 2013. 
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Nordland

 

Gjennomsnitt fra Bodin vgs og Bodø Vgs 

 
 

Figur 31 og 32 Andel som spiser ulike måltider hver dag, etter foreldrenes utdanningsnivå (Ungdata, 2013). 

 
Forbruket av grønnsaker og frukt er bare omtrent halvparten av anbefalt inntak for den totale 
befolkning. Den gunstige utviklingen i kostens fettinnhold har stoppet de siste ti årene og inntaket av 
mettet fett har de senere år økt og er betydelig høyere enn anbefalt. Figur 33 viser at voksne i 
Nordland i liten grad oppfyller nasjonale anbefalinger om frukt og grønt. 

 
Figur 33 Andel voksne i Nordland som oppfyller ulike kostholdsråd, etter kjønn (Nordland fylkeskommune, 2015). 

 
Omtrent to av tre voksne i Nordland oppfyller så kostrådene for inntak av fisk, fullkorn og hvilke type 
fett man bruker til matlaging, mens bare én av ti oppfyller anbefalingene for inntak av frukt og grønt. 
Generelt øker andelen som oppfyller de ulike kostrådene med økende alder. 
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4.3 Tobakk, alkohol og andre rusmidler 
Røyking er den levevanen som har størst negativ betydning for folkehelsen og det er store sosiale 
forskjeller i røykeatferd med høyere andel røykere i grupper med kortere utdanning enn i grupper 
med lengre utdanning. Andelen som røyker i den norske befolkningen har de senere år gått ned, men 
fortsatt oppgav 13 % at de røykte daglig i 2014. Andelen som snuser i den norske befolkning var på 
9 % i 201420.  

I Bodø melder skolekontoret at skolene i kommunen er tobakks- og rusfri og at programmene som 
gjennomføres i forhold til rusforebygging rapporteres å ha hatt effekt. 

Som figur 34 viser er tallene på rus veldig positive for ungdomsskoleelevene: 

 

Figur 34 Tobakk- og rusvaner (Ungdata, 2015). 

 
I Bodø ser vi av figur 35 at fødende som oppgav at de røykte i begynnelsen av svangerskapet er 
prosentvis lavere enn både fylket og landet for øvrig. 
 

 
Figur 35 Røyking kvinner- alle fødende med røykeopplysninger (Folkehelseinstituttet, 2015). 

 

                                                           
20 SSB, 2015. 

0

5

10

15

20

Norge Nordland Bodø

Røyking, kvinner 



                                                                        Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

25 
 

Når det gjelder alkoholvaner i Bodø så har enkelte ungdommer et risikofylt alkoholbruk, men totalt 
sett er det litt færre unge som har drukket seg beruset siste år enn landet for øvrig. Alkoholbruken 
øker imidlertid med alderen Litt færre ungdommer i Bodø rapporterer at de snuser og røyker enn 
landet for øvrig. Av den voksne befolkningen har nesten halvparten av Bodøværingene det siste året 
drukket alkohol stort sett daglig eller ukentlig. Det er aldersgruppen 40- 66 år som drikker mest. Det 
er likevel den yngste aldersgruppen som drikker mest når de drikker21.  

4.4 Tannhelse  
Siden fluor ble innført tidlig på 70- tallet har det skjedd en betydelig bedring i den norske tannhelsen. 
Flere barn og unge har ingen eller få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne 
tenner i behold og som klarer seg uten protese. Tannhelsen varierer likevel fortsatt med alder, 
økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke.  

Klinikker i Den offentlige tannhelsetjenesten sender årlige rapporter til fylkeskommunen om 
tannhelsen hos 5, 12 og 18-åringer (KOSTRA). Når det gjelder tannhelse hos barn under 5 år, voksne 
og eldre, finnes det ingen løpende rapportering.  

Bosatte i Nord-Norge rapporteres å ha gjennomgående dårligere tannhelse enn landet for øvrig. 
Mens 8 % av befolkningen over 21 år i hele landet har dårlig eller svært dårlig tannhelse, gjelder 
dette for 11 % i de tre nordligste fylkene22. Tannpleiere i Bodø kommune ser en bekymrende 
utvikling med økt karies hos utenlandskfødte barn og hos ungdommer. Samme tendens er 
dokumentert på landsbasis23. 

Fra Bodø kommune hentes data fra seks tannklinikker; Misvær, Tverlandet, Mørkved, Alstad, Saltvern 
og Bankgata. Tall i prosent. 

STATUS 
TANNHELSE 
2014 

Bodø 
5 år 

Nordland 
5 år 

Norge 
5 år 

Bodø 
12 år 

Nordland 
12 år 

Norge 
12 år 

Bodø 
18 år 

Nordland 
18 år 

Norge 
18 år 

Uten karies 77,30 83 59,80 54,10 56 59,80 20,50 16 20,90 
Andel fylte 
el. skadde 
tenner 

0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1 7,4* 4,5 4 

4.5 Helsefremmende tilrettelegging 
I en helt fersk rapport SSB har utarbeidet for Helsedirektoratet om kommunale frisklivssentraler, 
løftes det fram at frisklivssentralene er et effektivt virkemiddel for kommunene i folkehelsearbeidet. 
De koster lite å drifte og vi får tilbake mange helsekroner for innsatsen. En tilsatt på frisklivssentralen 
gir i gjennomsnitt 84 deltakere hjelp til å endre levevaner. Dette viser at vi kan gi et helsetilbud til 
svært mange personer per årsverk, og at frisklivstilbudet er en tjeneste som er relativt billig å drifte24.  
 
Frisklivstilbudet i Bodø har siden oppstart høsten 2010 gode resultater å vise til og i løpet av vinteren 
2016 slås Frisklivssentralen og Aktiv Hverdag sammen, noe som vil bidra til samordning av 
personalressurser som jobber forebyggende og helsefremmende. Sammenslåingen vil også gi en 

                                                           
21 Nordlandsforskning, 2015. 
22 SSB, 2010. 
23 Folkehelseinstituttet, 2016. 
24 SSB, 2016. 
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større tverrfaglig bredde og bedre forutsetninger for helhetlig tenking. I denne sammenslåingen 
planlegges det oppstart av et nytt tilbud til overvektige barn og deres familie gjennom «Friskliv ung». 
Det sees også på muligheter for opprettelse av Tur- og treningskompis som et samarbeid mellom 
Frisklivssentralen og Miljøtjenesten (som del av støttekontakttjenesten). Når minst 40 % av ikke- 
smittsomme sykdommer kan forebygges ved livsstilsendring vil en slik videreutvikling kunne være 
svært samfunnsøkonomisk lønnsom ved at flere målgrupper nås. 
 
Hverdagsrehabilitering er forankret og nevnt som satsingsområde i kommuneplan 2014- 2016 og er 
organisert i drift i Rehabiliteringssenteret, med egen teamleder. Det gis tilbud om 
hverdagsrehabilitering i alle ordinære hjemmetjenestesoner bortsett fra Skjerstad, grunnet store 
transportutgifter. Det gis så langt ikke tilbud til utviklingshemmede. Fokus i 2016 er å få 
hverdagsmestring inn i alle tjenester, eksempelvis til hjemmeboende slik at mestring opprettholdes 
etter hverdagsrehabilitering.  

4.6 Skader, ulykker og fall 
Kommunen har ansvar for å forebygge skader og ulykker ved  

- Å fremme befolkningens helse. 
- Å ivareta samfunnssikkerhet. 
- Å ivareta brannsikkerhet. 
- Arbeidet med forebygging av skader og ulykker kan gi stor helsegevinst ved at det oppnås økt 

livskvalitet og befolkningen generelt får flere leveår. 
 
Hos barn og innenfor hjemmeulykker er fall, brannskader, forgiftninger og kvelning de vanligste. 
Uteulykker hos barn dreier seg i hovedsak om kutt, skrubbsår, brudd, forstuing, hodeskader og 
tannskader. Hos eldre er hyppigste ulykkestype fall/fallskader, etterfulgt av kvelning, trafikkulykker, 
brann og forgiftning. Når ulykken først er ute rammes eldre betydelig hyppigere enn gjennomsnittet, 
det være seg som bilførere, som fotgjengere, som syklister eller i eget hjem. I alle aldersgrupper er 
det flere menn enn kvinner som dør som følge av ulykker. I Norge dør ca. 1900 personer årlig som 
følge av ulykker og for personer under 45 år er ulykker hyppigste dødsårsak. 
 
Ulykker /skader (alle typer) skjer som oftest i bolig/boligområde, etterfulgt av vei, gate, fortau, gang- 
og sykkelvei, idrettsområder og lignende. Når det gjelder yrkesskader så inntrer de hyppigst innen 
bygge- og anleggsvirksomhet, og i industri. Skadeforekomst i Bodø kan beregnes gjennom overføring 
av gjennomsnittlige norske verdier. Det betyr at 400 personer i Bodø hver måned må oppsøke lege 
grunnet skade. Av disse 400 vil ca. 40 bli innlagt i sykehus. Hver måned vil så 1-2 av disse 
skadetilfellene ende i dødsfall, noe som betyr omtrent 20 dødsfall per år. 
 
Fall hos eldre er en stor samfunnsmessig utfordring da det ofte fører til hoftebrudd/lårhalsbrudd. 
Basert på landsgjennomsnittet har Bodø 110 slike brudd pr år. Samfunnets totalkostnader er pr 
hoftebrudd ca. kr 500.000, hvorav ca. kr 300.000 vil falle på kommunen. Etter ca. 2 år vil 35 av de 110 
overfor nevnte være døde. I tillegg til det kostnadsmessige aspekt kommer selvsagt- og ikke minst -  
de lidelser og plager med redusert livskvalitet som hofte-/lårhalsbruddpasienter må gjennomgå. 
 
Når det gjelder trafikkulykker så ser man en positiv utvikling i Bodø med færre skadde og drepte i 
trafikken, som landet for øvrig. Dominerende ulykkestyper er kryssulykker, sammenstøt mellom 
kjøretøy med samme kjøreretning samt utforkjøring. Ungdom i alderen 15 – 24 år er spesielt utsatt 
og bør vies spesiell oppmerksomhet. 
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I Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan for 2014 – 2017 redegjøres det for det økonomiske aspektet 
ved trafikkulykker. I planen kommer det blant annet fram at de ulykkeskostnadene som i dag brukes 
av blant annet nytt-/ kostanalyser er beregnet av Transport- økonomisk institutt. Kostnadene 
omfatter medisinske kostnader, produksjonsbortfall, materielle kostnader, administrative kostnader 
og verdsetting av velferdstap ved trafikkulykker. Kostnadene ved veitrafikkskader i 2014- priser, 
regnet pr. skadet person, er vist nedenfor. Kostnadene for personskader gjelder per politirapportert 
skadet person. Ved beregning av kostnadene er det tatt utgangspunkt i de politirapporterte 
ulykkene. Kostnadene er imidlertid justert opp på bakgrunn av underrapportering slik at 
enhetskostnadene gjelder for alle skader, både de som politirapporteres og de urapporterte.  

Skadetilfelle   Kostnader i 2014- kr 
Drept     35 600 000,- 
Meget alvorlig skadd   26 830 000,- 
Alvorlig skadd      9 520 000,- 
Lettere skadd         720 000,- 
 
Om man tar utgangspunkt i at 40 % av ulykkene skjer i Bodø vil de samfunnsøkonomiske kostnadene 
i Bodø beløpe seg til ca. 400 millioner kr pr år. For Bodø kommune vil dette gjenspeile seg blant 
annet i økte utgifter til rehabilitering samt økte ressurser til pleie og omsorg.  
 
På samme måte som at grupper med høy inntekt og høy utdanning har bedre helse enn grupper med 
lav inntekt og lav utdanning, er det tydelig sammenheng også i relasjon til ulykker og skader, både 
med og uten dødelig utgang, der gruppen med lav inntekt og lav utdanning har mest skader.  

4.7 Smittevern 
De aller fleste barn og unge i Norge får vaksinene anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. 
Vaksinene gir fra ca. 85 til 100 prosent beskyttelse mot de aktuelle sykdommene som kan gi risiko for 
helseskader og dødsfall. M an får immunitet uten å måtte gjennomgå sykdom. 

I tillegg til individuell beskyttelse gir vaksinasjonsprogrammet også såkalt flokkbeskyttelse som 
innebærer at når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen 
som smitten kan spre seg til. Da beskyttes også det mindretallet som av ulike årsaker ikke er 
vaksinert, for eksempel barn som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer 
som innebærer at de ikke tåler vaksine.  

For å få en sykdom under kontroll i befolkningen, kreves en vaksinasjonsdekning i befolkningen på 
80-95 %, avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Hvis vaksinasjonsdekningen blir for lav, kan 
sykdommer vi i dag har kontroll over komme tilbake. Barnevaksinasjonsprogrammet har gitt som 
resultat at vi i Norge i dag har kontroll over infeksjonssykdommer som polio, meslinger og difteri.  

Vaksinasjonsstatus for 2014 viser at Bodø kommune har en vaksinasjonsdekning på mellom 88,4 % 
og 95,7 % på de vaksinene som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet. I de siste årene har vi sett 
utbrudd av meslinger i Europa, og følger derfor ekstra nøye med på utviklingen når det gjelder MMR 
vaksinen (meslinger, kusma og røde hunder). I 2014 var 91,7 % av 2-åringene og 95,7 % av 9 åringene 
vaksiner for disse sykdommene. Vaksinasjonsdekningen er således tilfredsstillende i Bodø kommune, 
men det kreves godt og systematisk arbeid blant annet fra helsestasjonene og skolehelsetjenesten 
for å holde nivået oppe. 
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5 Fysisk, kjemisk og biologisk miljø 
Det fysiske, kjemiske og biologiske miljøet er det som omgir og påvirker oss til enhver tid.  Summen 
av faktorer i våre omgivelser virker inn på vår helse slik at effekter kan være vanskelig å forutsi. 
Utendørs kan det være luftforurensning, støv, støy, lukt, drikkevannskilder, ras og trafikk, mm. Noe 
er menneskeskapt og noe er naturlig fra naturen. Innendørs kan det være radoninntrengning, 
inneklima (luft, lys, temperatur), støy, lukt, drikkevannskvalitet, mm. 

5.1 Bodømarka 
I Bodø har vi lite påvirket og verneverdig natur, og natur som egner seg godt til friluftsliv og 
rekreasjon. Midt på 1990-tallet ble markagrensen - en grense mot byen laget og egen plan for Bodø -
marka ble utarbeidet. Tilretteleggingsgraden varierer og marka kan by på både små og store 
naturopplevelser. 

5.2 Verneområder 
I 2015 fikk kommunen overført forvaltningsansvaret for 18 naturreservat. I tillegg har vi biter av to 
nasjonalparker og to Ramsar-områder innenfor kommunegrensen. Det hviler en stor byrde på 
kommunen i forvaltning av disse områdene slik at verneverdien opprettholdes.  

5.3 Klima- og klimaplanlegging 
Kommunedelplan for klima og energi som ble vedtatt i 2014 fokuserer på de tre hovedområdene 
reduksjon i utslipp av klimagasser, reduksjon i energibruk og omlegging til miljøvennlig energi, og 
tilpassing til et klima i endring.  
 
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel er det gjort vedtak om at «utslippsreduksjon av klimagasser 
skal være lik nasjonale og regionale mål». Skal tiltak for reduksjon i utslipp av klimagasser ha effekt 
så må tiltakene settes inn i de sektorer som slipper ut mest. For Bodø kommunes del vil målrettede 
tiltak mot transportnæringen, privatbilisme, landbruk og sildoljefabrikken ha størst effekt med 
hensyn til reduksjon i klimagassutslipp.  
 
Nærheten mellom vei, jernbane, havn og flyplass gjør Bodø til et sentralt knutepunkt for transport av 
personer og gods i Nordland og i nordområdene. En videre utvikling av Bodø som nasjonalt 
transportknutepunkt vil redusere klimagassutslippene på nasjonalt nivå. Dette gjelder spesielt i 
forhold til utvikling av flyplassområdet hvor det vil kunne gis en unik mulighet til å koble sammen de 
ulike transportsektorene og tenke nyvinnende rundt reduksjon i klimagassutslipp.  
 
For å få ned andelen privatbilisme satses det videre på utbygging av kollektivløsninger, gode gang- og 
sykkelveier samt kompakt byutvikling. Løsninger på dette feltet gjøres i dialog med regionale og 
statlige aktører som har ulike ansvarsforhold: Nordland fylkeskommune (buss/båt), Statens Vegvesen 
(gang/sykkelveier), Jernbaneverket/NSB (tog) og Avinor (fly/helikopter). 
 
For landbruket sees tiltakene i sammenheng med hvordan strukturen er bygget opp i kommunen. 
Der store gårdsbruk ligger tett er det eksempelvis mulig å lage biogassanlegg. Tiltak iverksettes i 
dialog med næringen. Et spesielt forhold med landbruksnæringen er muligheten den har for å binde 
CO2 gjennom skogplanting, riktig skogskjøtsel og etablering av klimaskog. Dette er et prosjekt til 
vurdering våren 2016.  
 
Tiltak for reduksjon i klimagassutslipp fra sildoljefabrikken må skje på en slik måte at ikke 
konkurransekraften til fabrikken blir skadelidende. 
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Når Forsvaret flytter sin virksomhet fra Bodø til Ørlandet blir det frigjort store arealer der fremtidens 
Bodø skal bygges. Flytting av flystripe, ny bydel og oppbygging av ny infrastruktur gir en unik 
mulighet til å tenke fremtidsrettet og klimavennlig. Klimagevinster, nytenking og innovasjon må 
derfor bli en del av utredningsarbeidet i forbindelse med flyplassprosjektet. 

5.4 Radon 
Økt radonkonsentrasjon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor 
lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Strålevernloven setter krav 
vedrørende radonkonsentrasjon i skoler, barnehager og utleieboliger. Kommunen har et ansvar for å 
påse at skoler og barnehager har kontroll på radonnivået i sine bygninger. De aller fleste har kartlagt 
radonkonsentrasjonen og der det er funnet verdier over 100 Bq/m³, er det gjort videre tiltak. 
 
Når det gjelder andre bygninger bør de ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor 
anbefalte grenseverdier. I 2009/2010 ble det gjennomført en frivillig undersøkelse av radon i en 
rekke private boliger i Bodø med et resultat lavere enn aktsomhetsgrensen. Det ble også funnet 
høyere konsentrasjoner av radon i noen bygg på Hunstad/Mørkved og i øvre Rønvik. Det antas at 
denne radonen kommer fra betong i byggene. Nye bygg skal i dag ha radonsperre under 
grunnmuren. 
 
En generell vurdering er at det ikke er høye radonverdier i berggrunnen i Bodø kommune. En mer 
diffus kilde kan være betong. NGU har utarbeidet egne aktsomhetskart for radon: 

 
Figur 36 Aktsomhetskart for radon (NGU, 2015). 

 

5.5 Drikkevann 
Bodø kommune leverer drikkevann, vårt viktigste næringsmiddel,  til 95 % av innbyggerne gjennom 
11 vannverk av varierende størrelse. Vannverkene er godkjent av Mattilsynet som gjennomfører 
jevnlige kontroller. Hovedvannverket tar vann fra Heggmovatnet (kloreres ikke) og er det desidert 
største anlegget med sikker og god vannkvalitet. I tillegg er det vannverk på Givær, Helligvær, 
Landegode, Skaug, Åselidalen, Festvåg, Misvær, Breivik og Vestvatn/Brekke. 
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5.6 Avløp 
Bodø kommune har 5 silanlegg innenfor tettbebyggelsen fra Kvalvika til Mørkved. Kravet i 
utslippstillatelsen er fjerning av 50 % suspendert stoff og 20 % BOF. Kommunen jobber aktivt med 
optimalisering av driften for å nå kravene. Norsk Akkreditering er derfor inne for kvalitetssikring av 
de store renseanleggene.  I tillegg til silanlegg drifter Bodø kommune flere slamavskillere. Utslipp i 
spredt bebyggelse skjer med private slamavskillere. Det er registrert ca. 1700 anlegg. Boliganlegg 
tømmes hvert annet år og fritidsboliger hvert fjerde år. 

5.7 Søppel 
Av husholdningsavfall produserte hver bodøværing 255 kg avfall i 2014 mot 244 kg i 2006. Av totalt 
avfall (husholdningsavfall og næringsavfall) som ble samlet inn i Bodø i 2014 gikk 65 % til ulike former 
for gjenvinning. 35% var restavfall som ble sendt til forbrenning. Forbrenning er energigjenvinning, 
slik at gjenvinningsgraden i 2014 er tilnærmet 100 %. Til sammenligning var gjenvinningsgraden 54,4 
% i 2006. Den største forskjellen er at restavfallet ble deponert i 2006, mens den i dag går til 
energigjenvinning25. 

5.8 Inneklima offentlige tilgjengelige bygg 
I Bodø er 23 av 27 skoler og 61 av 65 barnehager godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. Faktorer som i stor grad er ivaretatt og hvor det blir iverksatt tiltak ved avvik: 

- Inneklima på skoler og barnehager følges jevnlig opp med målinger.  
- Støy i barnehager.   
- Kontroll av svømmeanlegg, gymsaler, sykehjem, solstudio, tatoveringssalonger, 

campingplasser, asylmottak etc. i tråd med gjeldende forskrifter. 

5.9 Vegetasjon/beplantning  
Astma- og allergiplager er økende og det er viktig å planlegge uteområder som ikke forsterker disse. 
Vegetasjonen i uteanlegg er i utgangspunktet positive element. Det går på estetikk, positiv 
klimaeffekt og forbedring av luftkvalitet. For at også de med allergiproblem skal nyte godene ved å 
oppholde seg utendørs må en planlegge uteoppholdsareal med allergivennlige planter26. Mer om 
dette i neste avsnitt, universell utforming. 

5.10 Universell utforming 
En viktig miljømessig og sosialt utjevnende faktor er universell utforming som blant annet omhandler 
tilrettelegging for helsefremmende stedsutvikling, transportløsninger og sosial deltakelse. Legger 
man til rette for at alle borgere i samfunnet uavhengig av kjønn, alder, funksjon og etnisitet skal 
kunne delta i både ute- og innemiljø så må tersklene for deltakelse bli så lave som mulig. Personer 
med nedsatt funksjonsevne (nedsatt bevegelighet, nedsatt evne til å orientere seg, personer som er 
miljøhemmet grunnet faktorer som astma eller allergi) skal også kunne delta i samfunnet på linje 
med andre. Det handler om å legge til rette for at personer i så liten grad som mulig skal oppleve 
hindringer i offentlige rom.  
 
Eksempelvis er det behov for blant annet flere anlegg for fysisk aktivitet som gjennom universell 
utforming er inkluderende og tilgjengelige slik at de kan fungere som gode sosiale møteplasser for 
alle gjennom fravær av fysiske hindringer, og bidra til allmenn ferdighetsutvikling for 
lokalsamfunnene. 
                                                           
25 Iris Salten IKS 
26 Helsedirektoratet (1995) og Bodø kommune (2014)  
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5.12 Luft / støv 
Det finnes lite data på svevestøv for Bodø, men det vil kunne være et lokalt problem i forbindelse 
med bruk av piggdekk og stor trafikk, i nærheten av steinknuseri eller nært utbyggingsprosjekt. I 
2015 ble Bodø kommune med på et prosjekt i regi av Norsk Institutt For Luftforskning der 
luftkvaliteten på tre steder i Bodø skal måles hver time gjennom et helt år. Det tre målepunktene 
representerer et gjennomsnitt av Bodø-lufta og blant annet parametre som støvpartikler og 
nitrogenoxider blir registrert.  
 
Fjernvarmeanlegget «Keiseren» som sto ferdig i 2015 er en varmesentral basert på kvalitetssortert 
returflis. Det forventes at dette vil bedre luftkvaliteten i Bodø fordi en rekke eldre små oljekjeler med 
høye utslipp og lave skorsteiner blir sanert og erstattet med én utslippskilde med god forbrenning og 
rensing. Anlegget har utslippskrav på en rekke stoffer og er under tilsyn av miljøvernmyndigheten.  

5.11 Støy 
I forbindelse med Bodøs tettstednære flyplass er det utarbeidet støysonekart som bidrar til 
utbyggingsmønster og spesielle støyreduserende krav i dens nærmeste områder (rød og gul 
støysone). Sentrumsområdet opp mot Bodøsjøen ligger i gul flystøysone, med utestøy ved husene fra 
52 dB og opp mot 62 dB( Lden). En del hus ved flyplassen er i rød sone, over 62 db (Lden). Kartet under 
viser Bodøs støysoner: 
 

 
Figur 37 Støykart Bodø 2012 (Statens vegvesen, 2015).  

 
Trafikkstøy ved riksveien og de mest trafikkerte hovedveiene i bydelene er stor. Det er mange boliger 
langs Rv 80 på strekningen Skeid, Grønnåsen, Stille dal, Støver og Valle som ligger i gul og rød sone. 
Støyhensyn i arealsaker skal ivaretas gjennom kommunens planbestemmelser. Utbygging av boliger 
tett opp mot trafikkerte gater kreves støyutredninger i reguleringsplaner. Det er likevel jevnlig en del 
støykonflikter på grunn av anleggsarbeid, biltrafikk, musikk, eller teknisk støy fra industri/forretning 
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5.13 Forurenset grunn 
Det finnes områder i Bodø sentrum med forurenset grunn- etter oppryddingen av ødeleggelser fra 
andre verdenskrig. Uttømmende miljøkartlegging som viser utsatte areal finnes eksisterer imidlertid 
ikke. Der det er mistanke om mulig forurensning må det gjennomføres prøvetaking og kartlegging27. 
For å få kontroll med ureine masser som flyttes fra anleggsområder til andre deler i kommunen er 
det utarbeidet en veileder for deponering av masser i Bodø kommune. Det gjenstår å lage, og få 
vedtatt retningslinjer for massehåndtering ut over det plan- og bygningsloven og forurensingsloven 
bestemmer. Aktsomhetskartet for forurenset grunn (figur 38) viser hvor det er mistanke om eller 
risiko for forurenset grunn i Bodø kommune. Kartet er dynamisk, og vil bli oppdatert etter hvert som 
vi får ny kunnskap.  

 
Figur 38 Aktsomhetskart for forurenset grunn. Farget felt viser aktsomhetsområde for forurenset grunn. 
 
I forbindelse med sivil overtagelse av arealene på Bodø lufthavn er det satt i gang et flerårig 
prøvetakingsprosjekt knyttet til forurenset grunn. Noen resultater er allerede kjent, men 
programmet vil være ferdig og rapport tilgjengelig høsten 2017. 
 
 
Bodø, 1. april 2016 
 
Gøran Raade- Andersen 
Folkehelsekoordinator 
Bodø kommune 
  

                                                           
27 Iris produksjon. Miljøkartleggingsrapport for Bankgata ungdomsskole. 
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