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Høring og offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for ny lufthavn, 

Bodø. Fiskeridirektoratets innspill  

 

Viser til Fiskeridirektoratets tidligere innspill i planarbeidet. I den vestlige delen av 

planområdet legges det opp til utfylling i sjø, for å anlegge ny rullebane som har tilstrekkelig 

lengde. I dette området er det registrert svært viktige skjellsandforekomster av 

Miljødirektoratet. Skjellsand kan inneha funksjoner som viktige oppvekst-, gyte- og 

beiteområder for mange fiskearter, og er en viktig marin naturtype.  

 

Fiskeridirektoratet har ikke kartlagt fiskeplasser, gyteområder eller andre registreringer i 

området, men nevnte skjellsandforekomst kan likevel ha en viktig funksjon for det marine 

livet i området. Vi ber om at det ved det videre arbeidet legges opp til at minst mulig av de 

omtalte skjellsandforekomstene blir ødelagte, og at partikkelspredning av finkornet 

materiale og eventuelle forurensede masser unngås, slik at det marine liv blir minst mulig 

berørt av de planlagte utfyllingene. 

  

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Olsen 

fungerende seksjonssjef  

 Mira Bolsøy Aasjord 

 planrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Sendt: 28.03.2019 14:56:00
Til: Postmottak Bodø Kommune
Kopi: 

Emne: Saksnummer 2017/19602 - Forslag til områdereguleringsplan for ny lufthavn i Bodø
Vedlegg: 

Høring og offentlig ettersyn - Forslag tilområdereguleringsplan for ny lufthavn iBodø
 

I reguleringsbestemmelser for områderegulering ny lufthavn Bodø, sier punkt 5.2.5 at det skal foreligge plan for
adkomst til lufthavnen og øvrige nødvendige tilkoblinger før igangsettelsestillatelse kan gis. Denne planen bør
inkludere tungtransporttraseer og jernbaneløsning for påkobling mot havn og lufthavn inkludert eventuelle
sidespor for godstog. Videre må planen sikre sømløse overganger mellom lufthavn, havn, jernbane og vei både for
passasjerer og gods. For effektiv drift og minimere kostnader med omlastning, må det legges til rette for at disse
traseene mellom de ulike transportformene, er utformet slik at det kan fraktes gods mellom havn, jernbane og
lufthavn uten å måtte last opp på bil.

En fremtidig havn vil trolig ligge vedsiden av foreslått plangrense, men fordi planområdet grenser til dagens
rullebane i nord og Saltfjorden i sør og i øst til planlagt areal for ny bydel, vil en eventuelt fremtidig havn kunne
komme innenfor dette området, og da er det viktig å ta hensyn til at en fremtidig godshavn vil ha behov for stort
bakareal. Mangel på slikt areal vil kunne stoppe utvikling av logistikknutepunktet og hindre næringsutvikling i
fremtiden, derfor er det viktig at det settes av nok areal til fremtidig utvikling og funksjonsbehov.

Regulering av området til havneareal, forutsetter at dette område er egnet som havn, noe det gjenstår å utrede.

 

Med vennlig hilsen
 
Kjersti Stormo
Havnedirektør / Port Director
Bodø Havn KF
 
Tlf. +47 75 55 10 80 (sentralbord) / +47 97 12 46 57 (direkte)
ks@bodohavn.no
www.bodohavn.no
 

 
P Tenk på miljøet før du skriver ut
 

 

 

 

 



 

Vår dato:  02.04.2019 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

17/22845- 30   

19/20582 

Deres dato:   

Deres referanse:  2017/19602 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Kultur, miljø og folkehelse 

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Plan og miljø 

 8048 Bodø   Mathea Nybakke 

    Tlf: 75 65 05 97 

Besøksadresse Moloveien 16   

 

Bodø kommune 

972418013 

 

8001 BODØ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plan- og samferdselsfaglig uttalelse ved høring - forslag til 

områdereguleringsplan for ny lufthavn - Bodø kommune   

Bodø kommune har lagt forslag til områdereguleringsplan av ny lufthavn i Bodø på høring / 

offentlig ettersyn. Hensikten med planleggingen er å legge til rette for etablering av ny sivil 

lufthavn med terminal- og administrasjonsbygg, rullebane, annen lufthavntilknyttet arealbruk, 

parkering og transportløsninger, samt næringsutvikling på «landsiden» av terminalbygget. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse vil følge Riksantikvarens uttalelse i eget brev, i tråd med brev om utsatt 

høringsfrist datert 27. mars. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse. 

 

Bakgrunn 

Gjennom planforslaget legges det til rette for arealformålene lufthavn og kombinert 

næring/samferdsel (BN/S). Plan- og samferdselsfaglig uttalelse omhandler i hovedsak arealet avsatt 

til næring/samferdsel på «landsiden» av ny lufthavn. 

 

Det foreslås to alternative bestemmelser til det kombinerte formålet. «Alternativ 1» innebærer at det 

først skal foreligge vedtatt reguleringsplan før det kan gis tillatelse til oppføring av 

næringsvirksomhet og / eller tjenesteyting med en samlet BRA over 15 000 m². I «Alternativ 2» 

stilles det krav om reguleringsplan for alle tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, unntatt 

parkerings- og trafikkløsninger, oppføring av terminalbygg og lufthavn-hangar, parkeringshus og 

administrasjonsbygg. 

 

Vesentlige merknader 

Områdeplanens bestemmelser gir etter vår vurdering for lite forutsigbarhet for utviklingen av 

området avsatt til næring/samferdsel til at det kan tillates næringsutbygging inntil 15.000 m² uten 

krav om detaljregulering. Dette på bakgrunn av følgende forhold: 

 Byggehøyde er kun ivaretatt for lufthavnen. Det er ikke fastsatt byggehøyde som ivaretar 

andre hensyn som f.eks. landskap.  

 Foreslåtte bestemmelser for visuelle og miljømessige kvaliteter (2.8) er i hovedsak knyttet 

til terminalbygget og tilhørende anlegg, og gir liten forutsigbarhet for annen bebyggelse.  
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 Ingen av alternativene som foreslås for det kombinerte formålet fastsetter utnyttingsgrad i 

området.  

 Næringsformålet er ikke avgrenset med bestemmelser om hvilke typer næring som tillates. 

Dette innebærer at det kan legges til rette for industri-, håndverks- og lagervirksomhet, 

kontor, hotell/overnatting, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg og annen næring som 

messehall, konferansesenter og forskningssenter/-park. 

 

Planforslaget legger i liten grad tydelige begrensninger på utvikling i området. Med bakgrunn i 

dette er Fylkeskommunen bekymret for at alternativ 1 gir rom for stor utbygging uten at plan- og 

bygningslovens krav til åpenhet og medvirkning ivaretas.  

 

Nordland fylkeskommune går ut fra at begrensningen på inntil 15.000 m² BRA i alternativ 1 er 

fastsatt med bakgrunn i forskrift om konsekvensutredninger. Næringsetableringer med en samlet 

BRA over 15.000 m² utløser automatisk krav til konsekvensutredning (KU) og utarbeiding av 

planprogram i henhold til forskriften § 6. Nordland fylkeskommune vil imidlertid minne om at krav 

om KU kan falle inn for vesentlig mindre etableringer enn dette. Næringsbygg og 

utviklingsprosjekter hvor det konkrete tiltaket ikke er utredet i tidligere plan skal utredes om de 

vurderes å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn i henhold til forskriften § 10.  

 

Nordland fylkeskommunes vurdering er at planforslaget med alternativ 1 for formålet BN/S kan 

være i strid med hovedmålet for arealforvaltning i Nordland, slik det er fastsatt gjennom 

fylkesplanens kap. 8.1:  

Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og 

befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. 

 

På bakgrunn av det ovenstående, mener fylkeskommunen at planforslaget må vedtas med alternativ 

2 for bestemmelser for formålet næring/samferdsel. Dette vil bedre sikre en helhetlig utvikling av 

området, forutsigbarhet for næringsaktører / utbyggere og befolkningen samt god tilknytning til ny 

bydel. 

 

Å redusere bruk av privatbil er et mål for fylkeskommunen (Fylkesplan for Nordland 8.2. punkt g). 

Nordland fylkeskommune mener at ingen av alternativene som foreslås ivaretar behovet for å 

planlegge for og å stimulere til, økt bruk av kollektive løsninger, sykkel eller gange. Tilrettelegging 

av grønne transportløsninger handler om infrastruktur som holdeplasser og gang- og sykkelvei, vel 

så mye som å redusere attraktiviteten for privatbilen. Ved å tillate opp til 2000 parkeringsplasser på 

området gis svært liten mulighet til å stimulere for andre reisemåter enn privatbil. Med bakgrunn i 

dette er Fylkeskommunen bekymret for at planen gir potensiale for stor utbygging av parkering uten 

detaljregulering. Fylkeskommunen anbefaler derfor at planbestemmelsenes alternativ 2 for 

arealformål BN/S, andre ledd, endres til:  

Krav om detaljregulering gjelder ikke for trafikkløsninger, oppføring av lufthavnterminal og 

lufthavn-hangar og administrasjonsbygg. 

 

Planfaglig merknad 

https://www.nfk.no/byromseminar-nordland/_f/p35/i9863e590-ea39-486f-bcd0-da0e1eff366b/fylkesplan_for_nordland_2013_2025.pdf
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Nordland fylkeskommune forutsetter at Bodø kommune forholder seg til de avgrensninger kart- og 

planforskriften setter for hovedformålene næring (1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360 og 

1390) og lufthavn (2030-2034). Vi gjør oppmerksom på at forretning-/handelsvirksomhet ikke 

inngår i næringsformål. Vi ber også kommunen være oppmerksom på at kunderettet «produksjon», 

som gir større trafikk til og fra virksomheten enn ren administrasjon, i henhold til veileder til 

forskriften bør betegnes som tjenesteyting. Vi gjør særlig oppmerksom på dette da bestemmelser til 

arealformål BN/S, alternativ 1, tilsynelatende legger til rette for etablering av tjenesteyting.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Bodø kommune 972418013 8001 BODØ 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Geir Davidsen    

Martinus Hauglid    

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO 
 

 

  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/11a7466184f14ef6b254fe1495064054/veileder_kart_planforskriften_2018.pdf
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Uttalelse til forslag til områdereguleringsplan for ny lufthavn i Bodø 

 
Vi viser til oversendelse datert 14.02.2019 med høring og offentlig ettersyn av forslag til 
områdereguleringsplan for ny lufthavn, Bodø. 
 
Miljøfaglig uttalelse 
 
Planfaglige råd 
Støy  
Det er likevel ikke utarbeidet oppdatert støykartlegging i henhold til Retningslinje T- 1442/2016 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging for den nye lufthavnen.   
Områdereguleringen setter heller ikke krav om detaljregulering for arealformålet Lufthavn (SL). 
Fylkesmannen anser det som problematisk at det ikke foreligger eller vil foreligge oppdaterte 
støyberegninger på reguleringsplannivå, og ber kommunen på nytt vurdere å sette krav om 
detaljregulering for planområde SL 
 
Det er så langt utført støyberegninger i 2015 av Sintef basert på sideforskjøvet rullebane og en 
framskriving av flytrafikken til 2026. Det fremgår av T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging Pkt 3.1 Støy som tema i reguleringsplaner, at det så tidlig som mulig i 
planprosessen skal foretas en støyfaglig utredning der støynivåene tallfestes i tabell og/eller i 
beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal. § 5.1 
Rekkefølgebestemmelser setter krav om at oppdatert flystøyanalyse først skal foreligge ved 
innsendelse av rammetillatelse. 
 
Av planbestemmelse § 2.3. Støy fremgår:  
 
«Støyskjermingstiltak skal vurderes, ihht. Miljødirektoratets retningslinje T1442. Dette gjelder både for 
bebyggelse innenfor og utenfor planområdet. For eiendommer som får et støynivå som overskrider 
støygrensen i T 1442, tabell 3, skal det gis tilbud om lokal skjerm og/ eller fasadetiltak dersom dette er 
nødvendig for å tilfredsstille kravene til støynivå på uteplass eller kravene til innendørs støynivå.» 
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Oppdatert støykartlegging basert på 10-20 års framskriving av flytrafikken i henhold til M-128 
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), ville gitt detaljert 
informasjon om hvilke bygninger med støyfølsom bruk som ligger i gul sone for flystøy. 
 
Bestemmelsene har krav om at eiendommer som får støynivåer over støygrensen i tabell 3 i T-
1442/2016 (52 dB Lden) skal gis tilbud om lokal skjerm og/ eller fasadetiltak dersom dette er 
nødvendig for å tilfredsstille kravene til støynivå på uteplass eller kravene til innendørs støynivå. 
Vi antar at det med eiendommer her menes bygninger med støyfølsom bruk slik som definert i T-
1442/2016. 
 
Det vil ikke være praktisk mulig å skjerme uteoppholdsarealer mot flystøy, fordi støyen i de aktuelle 
områdene ved Bodøsjøen kommer ovenfra.  
 
T-1442/2016 har ikke egne krav til innendørs støy. Byggteknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven, 
gir funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. I veiledningen til forskriften er det 
angitt at klasse C i Norsk Standard, NS 8175) anses tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriften. For 
bygningstyper som ikke er omtalt i NS 8175, er det ikke krav til innendørs støy.  
 
Basert på svært de grove kartene som er gjengitt i planbeskrivelsen kan det se ut som det bare vil 
være områder vest i Bodøsjøen og sør for Bodøsjøveien som blir liggende i gul sone for flystøy.  
Det kan også være mulig at planlagte boliger i Rorbuveien 3 (Plan-id: 2016015) vil ligge i gul sone for 
flystøy.  Vi antar også at campingplassen ved Bodøsjøen vil bli berørt. Klasse C i NS 8175 for 
overnattingssteder når det gjelder innendørs lydnivå fra utendørs kilder er 35 dB Lp,A,24h.   
 
Etter det vi forstår er bakgrunnen for at det ikke foreligger eller vil foreligge oppdaterte 
støyberegninger på reguleringsplannivå er at endelig plassering av rullebanen ennå ikke er fastsatt. 
Et eventuelt krav om detaljregulering vil også medføre ny planprosess med risiko for svært 
problematiske forsinkelser.    
 
I en situasjon hvor oppfølgingen av støyretningslinjen skyves til bygningssak er det avgjørende at 
reguleringsbestemmelsene er presise og ikke gir rom for fortolkninger.  
 
Vi ser at kommunen har intensjon om at grenseverdien for flystøy i tabell 3 i T-1442/2016 skal gjelde, 
og rekkefølgebestemmelsene § 5.3.1 setter krav om at tiltak for støyskjerming skal ferdigstilles før 
det kan gis brukstillatelse. 
 
Som nevnt kan krav til støy på uteoppholdsareal være «umulig» å etterkomme. Det er heller ikke 
entydig hvilke krav til innendørsstøynivå som gjelder. Det bør videre fremgå hvordan tilbud om 
lokal/skjerm og/eller støyskjerming skal fremsettes og følges opp. 
 
Forurenset grunn og massehåndtering 
Planbestemmelsene § 2.10 Forurenset grunn kulepunkt nr. 5 setter krav om at for forurensede 
masser skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av kommunens forurensningsmyndighet 
før byggetillatelse kan gis.   
 
Planbestemmelsene § 2.11 Massehåndteringsplan har bl.a. krav om at deponering av forurensede 
masser innenfor planområdet skal kun skje i deponi godkjent av kommunen. 
 
Forurensninger av PFAS fra brannøvingsaktivteter på flyplassområdet er delegert tilbake fra 
Fylkesmannen til Miljødirektoratet. Det foreligger nå også utkast til tillatelse til opprydning i 
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forurenset grunn – Bodø flystasjon fra Miljødirektoratet datert 15.02.2019.  Avhengig av fremtidige 
avklaringer kan både Miljødirektoratet, Fylkesmannen eller kommunen være rette 
forurensningsmyndighet når det gjelder håndtering av forurenset grunn i planområdet. 
Kulepunkt 5 bør endres slik at det står forurensningsmyndigheten. 
 
Det er Fylkesmannen som er myndighet for deponier med forurensede masser etter 
avfallsforskriften kapittel 9. Kommunens myndighet for deponier gjelder kun for ikke forurensede 
(rene) masser. Det bør derfor fremkomme av bestemmelsen at deponering av forurensede masser 
innenfor planområdet kun skal skje i deponi godkjent av Fylkesmannen. Det bør også stå i 
bestemmelsene at behandling av forurensede masser må ha tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Normalt vil tillatelse til deponi for lettere forurensede masser legges til arealer som er avklart til 
dette i planer etter plan- og bygningsloven, og hvor områdene er angitt med hensynssoner med 
tilhørende bestemmelser.  Planbestemmelsene bør sikre at deponier med forurensede masser angis 
og stedfestes på en egnet måte.  
 
Fylkesmannen er fornøyd med at planbestemmelsene § 2.10 Forurenset grunn kulepunkt nr. 4 
omhandler håndtering av overskuddsmasser som inneholder svartelista planter. Vi anmoder likevel 
om at kommunen presiserer at håndteringen av svartelista planter skal følge anbefalingene i 
Miljødirektoratets veiledning M-928/2015 (Sweco-rapport om Håndtering av løsmasser med 
fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige 
plantearter) 
 
Naturmiljø 
Det er store naturfaglig verdier tilknyttet planområdet. Berggrunnen i området er kalkrik, og gir 
opphav til rik vegetasjon og kalkbetingede naturtyper i strandsonen på sørsiden. Videre er det gode 
forekomster av skjellsand og løstliggende kalkalger i sjøområdene i vest. Det er til sammen registrert 
ni terrestriske og tre marine naturtyper i planområdet. Tre av disse naturtypene ble kartlagt i 2018. 
På land er det lokaliteter med kalkberg og åpen kalkmark. De fleste av naturtypelokalitetene er 
registrert som «rikt strandberg», bortsett fra en som er registrert som «kalksjø» etter DN-håndbok 
13. I disse områdene er det flere rødlista og sjeldne arter spesielt innen beitemarksopp. Det er 
registret til sammen 17 rødlistearter innenfor planområdet. De fleste er kategorisert som nær 
truede, mens det innenfor soppfloraen bl.a. forekommer tre sårbare arter i form av Entoloma 
velenovskyi, kalkvokssopp og praktrødspore. 
 
Entoloma velenovskyi er kjent ved vel 30 lokaliteter i landet. Man regner med relativt store mørketall, 
men ikke av en slikt omfang at det virkelige antallet lokaliteter i landet antas å overstige 600. Total 
populasjon i landet antas å ha minket med mer enn 30 % de siste 50 årene, og da hovedsakelig på 
grunn av driftsomlegging i jordbruket. Denne arten har sin hovedutbredelse i Midt-Norge. I Nord-
Norge er den kun registrert på Sørskagen. Også kalkvokssopp og har begrenset utbredelse i fylket og 
landsdelen for øvrig. Tap av lokaliteter med disse soppartene vil ha stor betydning for regionalt og til 
dels nasjonalt, og vil vanskeliggjøre oppnåelsen av forvaltningsmål for arter slik det er formulert i 
naturmangfoldloven § 5.  
 
Ut fra at planen tilrettelegger for tiltak som vil gi direkte arealbeslag av flere av naturtypelokalitetene 
og rødlistearter på land, forringe og medføre tap av hekkeområder for fugl, samt at utfylling i sjø vil 
påvirke strømningsforhold i sjøen og påvirke direkte og indirekte naturtyper og viktige leveområder 
her vurderer vi i likhet med SWECO virkningene for naturmangfold til å være stor negativ. Påvirkning 
er samlet sett satt til å gi vesentlige virkninger på regionalt nivå.  
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M982/M982.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M982/M982.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M982/M982.pdf
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Områdets betydning for naturmangfoldet taler for en mer detaljerte avklaring av arealbruken enn 
det reguleringsplanforslaget legger opp til. Det er vanskelig å ta stilling til virkningene som følge av 
flatereguleringen, samtidig som det er utfordrende å få på plass reguleringsbestemmelser om 
flyplassutforming og evt. avbøtende tiltak som er tilstrekkelig detaljerte og styrende. Ut fra 
foreløpige skisser, som blant annet er lagt til grunn for den naturfaglige utredningen, bør 
naturtypeforekomstene på yttersiden av Indre Hernesskagen, Langholmen, vestlige delen av Heia, 
Kvannøya og Lyngholman S bør allerede i reguleringsplanen kunne sikres mot nye inngrep.     
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
ROS-analysen er basert på gammel veiledet fra 1994. Analysen burde vært laget etter DSB`s nye 
veileder fra 2017. Beskrivelse av håndtering av overvann kan med fordel forbedres. Det beskrives at 
eksiterende systemer skal brukes, men det er ikke gjort noen beregninger eller vurderinger av 
dagens nedbør og fremtidig nedbør. Dette burde kommet klarere frem. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug E. Knutsen 
seksjonsleder 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sten D. Bruaas 

                 senioringeniør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/nye-veiledere-om-samfunnssikkerhet-i-arealplanleggingen/
https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/nye-veiledere-om-samfunnssikkerhet-i-arealplanleggingen/


Innspill til plan  

Områderegulering for ny lufthavn (Høringsforslag 7.februar 2019) 

 

Jordvern Nordland har følgende innspill til planen som foreligger 

Pkt 3.7 Landbruk 

Dyrka areal på 363 da ligger innenfor flyplass-området. Hvis dette arealet ikke fortsatt kan brukes til 
matproduksjon (høstes til grovfor) må matjorda flyttes til annet egnet areal. Vi antar at gress-areal 
mellom flystripene kan slåes til grovfor på ny flyplass kan høstes til grovfor.  

 

Pkt 5.8.1 Ny adkomstvei til ny flyplass 

Vi ser det som problematisk å legge ny vei sør for dagens rullebane, da det kan gå ut over grønt-
områder. Bruk av dagens Olav V vei eller adkomst via sentrum vil ikke gi disse negative effektene. 
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Offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for ny lufthavn - Planid 

2017017 - Bodø kommune 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 14.02.2019, vårt innspill til planoppstart datert 11.07.2018, e-poster 
mellom Bodø kommune og NVE vedrørende grunnforhold, samt møter i planforum sist 21.03.2019.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  

Bakgrunn 

Formålet med områdereguleringen er å tilrettelegge for ny sivil lufthavn med nødvendige funksjoner for 

flyplassdrift og annen lufthavntilknyttet virksomhet.  

NVEs vurdering  

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) består deler av området av hav- og 

fjordavsetning og marin strandavsetning, og grunnforholdene må derfor vurderes nærmere. Den nye 

lufthavnen skal etableres delvis i sjø og medfører derfor utfylling. Bodø kommune har i den forbindelse 

vært i kontakt med NVE for å avklare hvorvidt en kan vedta områdereguleringsplanen uten at 

geotekniske vurderinger foreligger. I vår e-post datert 06.04.2018 skrev vi følgende: 

«I utgangspunktet mener NVE at naturfarer skal være utredet på siste plannivå, og ikke utsettes til 

byggesaksnivå. I dette tilfellet er det imidlertid snakk om et stort og omfattende utbyggingsprosjekt som 

vil bli fulgt opp av store og faglig kompetente aktører. Dersom det i dette tilfellet gis en klar og entydig 

planbestemmelse om at igangsettingstillatelse ikke tillates før geotekniske undersøkelser er godkjent av 

tredjepart og KU av geotekniske forhold foreligger vil ikke NVE ha innvendinger/innsigelse til dette». 

Dette er nå videreført i foreslåtte planbestemmelse § 5.2 1 Grunnforhold som sier følgende:  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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«Igangsettingstillatelse kan ikke tillates før geotekniske undersøkelser er gjennomført og 

godkjent gjennom uavhengig kontroll og av ansvarlig myndighet». 

Etter en nærmere vurdering, spesielt med tanke på at deler av tiltaket vil bli utført på fremtidig utfylte 

sjøarealer hvor grunnforholdene ikke er kartlagt, mener NVE at ordlyden i planbestemmelse § 5.2.1 bør 

endres til:  

«Før detaljreguleringsplan vedtas skal geotekniske undersøkelser være gjennomført og godkjent 

gjennom uavhengig kontroll og av ansvarlig myndighet. Dersom det ikke er krav om 

detaljreguleringsplan skal rammetillatelse ikke tillates før geotekniske undersøkelser er 

gjennomført og godkjent gjennom uavhengig kontroll og av ansvarlig myndighet». 

Krav om detaljreguleringsplan 

I høringsdokumentene er det foreslått to alternativer for planbestemmelse § 3.2.1 Næring og samferdsel 

vedrørende hva som kan tillates etter Plan- og bygningslovens § 20-1 uten krav om 

detaljreguleringsplan. NVE mener i utgangspunktet at det i forbindelse med alle typer tiltak bør stilles 

krav om detaljreguleringsplan. Vi har imidlertid forståelse for at enkelte tiltak som er klart relatert til 

lufthavntilknyttet virksomhet ikke vil utløse krav om detaljreguleringsplan.  

NVEs anbefaling er alternativ 2 i planbestemmelse § 3.2.1 Næring og samferdsel. 

 

Oppsummering 

 NVE ber om at ordlyden i planbestemmelse § 5.2.1 endres til: «Før detaljreguleringsplan vedtas skal 

geotekniske undersøkelser være gjennomført og godkjent gjennom uavhengig kontroll og av 

ansvarlig myndighet. Dersom det ikke er krav om detaljreguleringsplan skal rammetillatelse ikke 

tillates før geotekniske undersøkelser er gjennomført og godkjent gjennom uavhengig kontroll og av 

ansvarlig myndighet». 

 NVE anbefaler alternativ 2 i planbestemmelse § 3.2.1 Næring og samferdsel. 

 

Ellers vil vi nevne at vi synes det er positivt at kommunen har presentert planen i planforum ved flere 

anledninger, både underveis i planprosessen og i forbindelse med offentlig ettersyn. Dette bidrar til god 

dialog i løpet av planprosessen. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 

 



I mail datert fr.29.03.2019  

fra Amina‐Louise Persen 

 

Forslag til endring. Planbestemmelser, universell utforming 2.4: Fjerne "som mulig", pga det 

skal og burde være universelt utformet, og ikke la det bli en ettertanke.  

‐Bodø ungdomsråd. 
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 Elin Nybak

 
 
 
Nye Bodø lufthavn - Høring og offentlig ettersyn - Forslag til 
områdereguleringsplan - Plan-ID 2017017 

Avinor viser til varsel om høring og offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for ny 
lufthavn i Bodø.  Vi viser også til våre kommentarer datert 05.02.2018 og 16.08.2018 til varsel om 
oppstart av områderegulering med forslag til planprogram mv.  
 
Bodø kommune har ansvaret for å regulere området som avsettes til ny lufthavn slik at en plan 
foreligger som grunnlaget konsesjonssøknad.  Kommunen har ønsket holde en framdrift sikrer 
tilstrekkelig tid til konsesjonsbehandling.  Planforslaget utarbeides som en områdeplan. Planens 
avgrensning er lik det arealet som etter avtale mellom partene skal avsettes til ny lufthavn. Avinor 
har vært opptatt av at områdereguleringen også gir forutsigbare rammer for den langsiktige 
utviklingen av en ny lufthavn.  
 
 
Plankart 

Reguleringsplankartets utforming er diskutert inngående med Bodø kommune.  De utfordringer 
Avinor spesielt har pekt på er knyttet til avgrensningen av arealformål i overgangen mellom såkalt 
flyside og landside. Bakgrunnen er at områderegulering utarbeides og legges ut til offentlig etter-
syn før det endelige skisseprosjektets layout for ny lufthavn er endelig og besluttet. Det vil nød-
vendigvis medføre at framtidig byggesøknadsprosess vil støte på gjentagende situasjoner der 
omsøkte tiltak vil bli liggende i strid med formålsgrensene.  
 
Avinor har derfor foreslått at kombinertformålet «Næring og samferdsel (BN/S)» trekkes lengre 
sørover for å tillate en større fleksibilitet i plassering av de tiltak som ikke krever detaljplan. Vi ber 
kommunen vurdere dette.  
 
Planbestemmelser 

FELLESBESTEMMELSER 
 
Punkt 2.3 Støy 
Det understrekes at støykrav etter T-1442 kun gjelder støyfølsom bebyggelse og det bør framgå av 
bestemmelsen.   
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Setningen «Så langt det lar seg gjøre skal støyende virksomhet ikke legges til planområdets 
østre del.» mener Avinor at bør tas ut, da den er upresis og legger en begrensning på bruken 
det arealet som er avsatt til lufthavn, som ikke var forutsatt da grensen for lufthavnområdet ble 
lagt. Forsvaret har selv ønsket å plassere NAWSARH/330-skvadronen i øst for kunne ligge 
uforstyrret fra annen virksomhet.    
 
Punkt 2.7 Farlig eller villedende belysning 
«For nye tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides en belysningsplan som oversendes 
Avinor for vurdering og godkjenning.»  Vi anbefaler at denne bestemmelsen omarbeides slik at 
den gjøres gjeldende som et krav til alle (enkelt)tiltak på byggesaksnivå (søknad-/ramme-
søknad).   
 
Punkt 2.8 Visuelle og miljømessige kvaliteter 
Avinor ber om at denne bestemmelsen justeres. Reguleringsplanveileder angir at de fleste forhold 
vedrørende bygningers utseende og ytre utførelse kan fastlegges ved bruk av bestemmelser, men 
disse bør være konkrete.  Vi mener at både «nyskapende uttrykk» og «vilje til vern om ressurser 
og miljø» er for lite konkret som krav.  
 
Avinors premissdokumenter angir at nivåene BREEM excellent og outstanding skal vurderes. 
Hvorvidt Avinor faktisk går for en BREEAM-sertifisering skal vurderes det kommende året, 
alternativt om det skal velges å stille særegne krav til byggene til erstatning for slik sertifisering. 
 
Formuleringen «etterstrebe å oppnå» BREEAM outstanding kan kanskje sies å være dekkende 
nok for begge mulighetene over, ellers forslår vi at bestemmelsen tas ut. Vi er også usikre på om 
kommunen har anledning til å stille krav om slik sertifisering.   
 
Punkt 2.10 til 2.14  
Avinor mener generelt at bestemmelsene i punkt 2.9 til 2.14 bør forenkles. Bestemmelsene er 
delvis overlappende. Avinor har tidligere anbefalt endring av bestemmelsene som Bodø kommune 
ikke har tatt til følge. 
Til punkt 2.13 ber vi om at krav om at siste setning endres til: «Det skal etterstrebes fremtidsrettet 
og miljømessig avfallshåndtering i samråd med renovasjonsselskapet.» 
 
 
BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 
Punkt 3.1.1 Lufthavn (SL) 
Kulepunkt 2.  Avinor ber om at bestemmelsen endres til «Rullebanen kan anlegges med en lengde 
på minimum 2600 m med mulighet for forlengelse.»  
 
Kulepunkt 5: Avinor ber om at følgende endring gjøres i denne bestemmelsen.   
«Innenfor lufthavnformål skal det sikres areal til etablering av 330-skvadronens og inn-/utflygings-
mulighet til sin avgangs-/landingsplattform. Dette området skal innarbeides som restriksjons-
område i restriksjonsplan for ny lufthavn i Bodø (ENXX-P-08).  330-skvadronens interesser ivare-
tas ved at 330-skvadronen gis anledning til å uttale seg før det kan gis byggetillatelse innenfor 
lufthavnformålet og rundt deres avgangs- og landingsplattform innenfor restriksjonsområdet for inn- 
og utflyging fra helikopterplattform.» 
 
(Som fester av et grunnareal på lufthavnen vil FB/330-skvadronen motta nabovarsel om alle 
søknadspliktige tiltak i nærheten av skvadron-området etter alminnelige byggesaksregler.)   
 
Kulepunkt 7: Avinor ber om at bestemmelsen endres til «Utforming av lufthavna kan i nødvendig 
utstrekning ivareta totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet». 
 



 
     

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA 

Kulepunkt 8: Dette kravet er også oppført under rekkefølgebestemmelsene. 
 
Punkt 3.2.1 Næring og samferdsel (BN/S) 
Avinor vil sterkt henstille Bodø kommunen om å legge planbestemmelse etter Alternativ 1 til grunn 
ved vedtak av planen.  Denne bestemmelsen giretter vår vurdering en god og fleksibel løsning for 
videre prosjektering og søknadsprosess i byggesak, samtidig som Bodø kommune gis anledning til 
å styre eventuell større lufthavntilknyttede næringsutvikling.     
 
 
BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER 
Avinor har ingen merknader til bestemmelsene til hensynssoner. 
 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det følge av Avinors merknader til bestemmelser i punkt 2.9 til 2.14 at også rekkefølge-
bestemmelsene bør vurderes med sikte på en mulig forenkling.   
 
 
Planbeskrivelsen 

Sammendrag 
Som Avinor har påpekt i flere tidligere uttalelser er bakgrunnen for flytting av lufthavnen i Bodø ikke 
utløst av behovet for en ny rullebane.  Vi gjentar dette. Bakgrunnen for tiltaket ligger tydelig i opp-
draget fra Samferdselsdepartementet (SD). Her fokuseres det på følgende: «Regjeringen ønsker å 
legge til rette for god byutvikling og regional utvikling. I forbindelse med nedlegging av Bodø 
hovedflystasjon og Forsvarets påfølgende avhending av statens eiendommer har Bodø kommune 
tatt initiativ til å flytte Bodø lufthavn og frigjøre sentrumsnære arealer til byutvikling. Som en del av 
grunnlagsmaterialet for Nasjonal transportplan 2018 – 2029 fra etatene og Avinor ble det gjennom-
ført en samfunnsøkonomisk analyse som viser at det kan være samfunns-økonomisk lønnsomt. 
Den samfunnsøkonomiske gevinsten oppstår i hovedsak gjennom reduserte transportkostnader for 
befolkningen og næringslivet, sammenlignet med et alternativ der byutviklingen skjer lengere unna 
sentrum. En flytting innebærer også at Avinor kan unngå å gjøre nødvendige og kostbare opp-
graderinger på dagens lufthavn».   
 
Pkt. 3.15 og 5.3 Hinderflate  
Det er den såkalte horisontalflaten som omtales her. I avsnittene bør derfor benevnelsen 
«Horisontalflate» nyttes og ikke «hinderflate».  
 
Kapittel 5 beskrivelse av planforslaget 
Setningen «Lufthavna skal være åpen 24 timer i døgnet og skal kunne fungere som «nødlufthavn» 
- for transatlantiske fly» bør utgå. Det er – og vil – i arbeidet med å holde kostnadsrammer bli 
nødvendig å vurdere kritisk hvilke målsettinger som stilles for en ny lufthavn.  
 
5.1.1 Kombinert hovedformål næring og samferdsel (BN/S) 
Selv om forslag til bestemmelser legges ut med to alternative løsninger for kravet om detaljplan, 
har planbeskrivelsen kun redegjort for «Alternativ 2». En redegjørelse for forslaget «Alternativ 1» 
finnes ikke, og gir dermed høringsinstansene ingen innsikt i de bakenforliggende argumentene for 
dette alternativet.  Det mener Avinor er svært uheldig.  
 
 
Noen oppdaterte trafikktall i tabellen 5.1.2 
 
Flyplassindikator og navn  ENBO  
Åpnes:  2025 (Planlagt)  
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Beliggenhet (region/vertskommune)  Nordland, Bodø kommune  
Referansekode (ICAO)  RWY 06/28: 4F/E precision CAT I eller II  
Asfaltert rullebanelengde  2600 m  
Rullebanebredde  45 m  
Antall oppstillingsplasser  2025: 14 til terminal  
Antall passasjerer (pax) åpningsår, inn- og utland  2025: 1 975 000 innland, 88 500 direkte utland.  
Antall flybevegelser åpningsåret, rute og charter  39 000 innland, 600 utland  
 
5.2 Planløsning for lufthavn 
Det er viktig for Avinor å understreke at plankonseptet i masterplanen er gjenstand for vurdering i 
skisseprosjektet.  
 
Avinor anbefaler at figur 18 og 19 byttes ut med oppdaterte planskisser fra skisseprosjektet for å få 
korrekt og oppdatert layout.  
 
Avinor ber også om at beskrivelsen under punktene 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 og 5.2.4 korrigeres iht. de 
reviderte planskissene før planen vedtas. Begrepet «sikkerhetsområde» under punkt 5.4.2 
erstattes med «sikkerhetskontrollert område». 
 
7.2 Høyderestriksjoner/hinderflate 
Regelverket «BSL E 3-2» i første avsnitt erstattes med «EASA-regelverk CS ADR-DSN». 
 
Oppsummering 

Avinors merknader er faglige råd.  Noen av endringen som det ber om er helt konkrete rettelser i 
tekst, mens andre endringer krever en viss avklaring. Vi ber om at Bodø kommune tar seg tid til å 
gjøre disse endringene i planen, på tross av stram framdrift.  
 
Avinor vil sterkt henstille Bodø kommunen om å legge planbestemmelse punkt 3.2.1 Næring og 
Samferdsel etter Alternativ 1 til grunn ved vedtak av planen.   
 
Med vennlig hilsen 

Avinor AS  
 
Elin Nybak 
 
Godkjenningstekst 
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulerings-

plan for ny lufthavn Bodø 

Vi viser til brev fra Bodø kommune av 14.02.2019, med ovenfor nevnte plan på 

høring og offentlig ettersyn. I brev av 31.01.2018 ga vi uttalelse til høring av 

planprogram og i brev av 17.07.2018 ga vi uttalelse til varsel om oppstart av denne 

planen. På Planforum i regi av Nordland fylkeskommune 21.03.2019, ble det gitt en 

del supplerende opplysninger om plansaken. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter 

av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innen vegtransport. 

 

I vårt brev ved varsel om oppstart, har vi påpekt ansvaret Avinor og Bodø kommune 

har i planleggingen av den nye lufthavna, når det gjelder overordnet målsetting 

innen vegtransporten om at «veksten i persontransporten i storbyene skal tas med 

kollektiv-transport, sykkel og gange» og ansvaret for tilrettelegging for alle 

trafikantgrupper. 

 

  



  

 

 

2 

Vi har følgende kommentarer til planforslaget: 

Innledningsvis vil vi bemerke at det er helt vesentlig at Bodø kommune har 

innflytelse/kontroll med utviklingen av arealene på lufthavnas landside. 

Plandokumentene er uklare både når det gjelder utredningene av de trafikale 

virkningene av ny lufthavn, samt hva som skal etableres i gult område avsatt til 

Næring og samferdsel BN/S på plankartet. Dette er uheldig all den tid dette er 

lufthavnas grenseflate mot ny bydel og mot ny rv. 80, og rammene for utvikling av 

lufthavnas landside vil ha stor betydning for planarbeidet som pågår i regi av Bodø 

kommune og Statens vegvesen. 

 

Planens utredning av trafikale forhold 

Statens vegvesen har stilt krav om at det må lages trafikkanalyse som del av 

plangrunnlaget for områdereguleringen.  

 

Vi gjentar fra vårt brev ved varsling om oppstart planarbeid: 
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I februar 2019 la Norconsult og COWI fram sine rapporter om utviklingsperspektiver 

for Bodø 2050. Dette var svarene på et parallelloppdrag knyttet til framtidig 

transportsystem for den nye bydelen, på oppdrag av Statens vegvesen, 

Jernbanedirektoratet og Bodø kommune.  

https://bodo.kommune.no/ny-by-ny-flyplass/mulighetsstudie-for-fremtidens-

transport-article73494-11450.html 

 

Begge firma har sammenfallende analyser både av dagens situasjon i Bodø, og av 

utviklingen og trendene innen fremtidens mobilitet. 

 
Bodø er i dag en bilby med høy andel og svært lav kollektivandel. (…) Bodø har et mål om mer 

miljøvennlig transport, og har gjennom Bypakken forpliktet set til å satse mer på kollektiv, sykkel og 

gange. De ambisiøse planene for ny bydel kan kun løses dersom innbyggernes mobilitet endres. (COWI) 

 

De viktigste drivkreftene i utvikling av morgendagens mobilitet er økende individualisering og 

digitalisering. Kravene til fleksibilitet og valgfrihet vil øke. Framtiden vil bli preget av økt behov for 

mobilitet og større mangfold av mobilitetstilbud. Privatbilen som vi kjenner den vil over tid miste sin 

betydning, i hvert fall i de større byene. (Norconsult) 

 

 

Som kjent har Statens vegvesen nylig fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å 

utarbeide en Konseptvalgutredning – dvs. å utrede framtidens transportsystemer i 

Bodø. Avinor deltar i arbeidet. Utredningen skal tilfredsstille de samme faglige 

miljøambisjoner og faglige ambisjoner som gjelder for de statlige 

storbyutredningene for nullvekst. KVU’en skal være ferdig innen 1. mai 2020. 

 

Det er altså en rekke prosesser og plan- og utredningsarbeider som nå pågår 

parallelt, men forskjøvet i tid. Utviklingen av ny bydel og sammenkopling med 

eksisterende byområde har langt tidsperspektiv.  Klimautfordringene gjør at 

transportsektoren særlig i by forventes å gjennomgå store endringer i årene som 

kommer i retning grønn mobilitet.  

 

Stilt overfor så store planleggings- og byggeoppgaver som følger i kjølvannet av 

flytting av flyplassen (NY BYDEL og ny rv. 80) er det behov for at alle involverte 

aktører bidrar med transportanalyser og dokumentasjon av hvilke vegvalg deres 

framtidsløsningene bygger på. Avinors områderegulering redegjør på langt nær 

godt nok for forventet trafikk til og fra den nye lufthavna, i et langsiktig perspektiv.   

 

  

https://bodo.kommune.no/ny-by-ny-flyplass/mulighetsstudie-for-fremtidens-transport-article73494-11450.html
https://bodo.kommune.no/ny-by-ny-flyplass/mulighetsstudie-for-fremtidens-transport-article73494-11450.html
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Statens vegvesen gjentar at vi forventer at Avinor som er «først i løypa» med sin 

områderegulering, på en langt tydeligere måte konkretiserer: 

  

 Hvilke trafikkprognoser for forventet vegtrafikk (alle trafikantgrupper) legges til 

grunn?  

 Hvilken transportmiddelfordeling er lagt til grunn? 

 På hvilken måte vil byggingen av Bodøs nye lufthavn bidra til å nå nullvekstmålet 

for persontransport i Bodø? 

 

Slik Statens vegvesen leser planmaterialet, synes dimensjoneringen av både 

vegsystem og parkeringskapasitet på lufthavnas landside å være i konflikt med 

nasjonale mål, og i konflikt med Bodø kommunes nylig vedtatte «Mål og 

retningslinjer for planlegging av den nye bydelen». Dette til tross for at sistnevnte 

skal være førende for utviklingen av områdereguleringsplanen (ref. 

planbestemmelsenes §2.1) 

 

I kap. 2.3 redegjøres for overordnede nasjonale planer og føringer. Når det gjelder 

omtalen av NTP savner vi omtalen av de tydelige føringene som transportplanen 

legger for byområdene; at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, 

gange og sykkel 

 

I kap. 5 om beskrivelse av planområdet viser alle illustrasjoner samt beskrivelsen at 

det er forutsatt betydelig biltrafikk til ny lufthavn. Det dimensjoneres for totalt 2000 

parkeringsplasser, noe som betyr en betydelig andel personbiler (private/leiebiler).  

 

Kap. 7.11 om virkninger av planen for trafikk- og parkeringsforhold er vanskelig å 

forstå; «Det legges ikke opp til turproduksjon som krever ytterligere utredning»? 

Antakeligvis er dette en henvisning til COWIs forenklede «Konsekvensutredning om 

nærings- og hotellvirksomhet»? I trafikkvurderingene i konsekvensutredningen sier 

COWI eksplisitt at de spesifikt vurderer turproduksjon fra hotell. COWI gjør altså i 

sitt oppdrag for Avinor ingen overordnede vurderinger av framtidige trafikale 

forhold som sådan, og lufthavnas bidrag til evt. vekst i persontransporten. Det er 

likevel et paradoks at COWIs rapport om hotell går mer inn i detalj på trafikale 

forhold enn kommunens egen planbeskrivelse for lufthavna. 

 

Statens vegvesen mener at områdereguleringen faglig sett ikke er godt nok utredet. 

Løsningene og dimensjoneringen av trafikksystem og parkering i adkomstområdet 

bør vurderes nærmere, og ta høyde for trinnvis utbygging. Statens vegvesen 

forventer at dette videreformidles inn i prosjektorganisasjonen, og følges opp i det 

videre planarbeidet til Avinor.  



  

 

 

5 

Trafikktall vil bli etterspurt når Statens vegvesen kommer i gang med planlegging av 

ny riksveg. Dette er å anse som et tungt faglig råd. 

 

Innhold i kravene til detaljregulering for område BN/S og byggegrense, punkt 3.2 

I Norconsults rapport fra parallelloppdraget om transportsystemet i Bodø i 2050, 

diskuteres Bodø kommunes «forventninger om vekst». De skriver: 
«En stor del av planområdet (ny bydel) vil ikke bygges ut innen 2040. Det bør utredes hvordan 

disse arealene best kan brukes for å støtte opp under en bærekraftig utvikling». 

 

Norconsult sammenlikner arealreservene i Ny bydel i Bodø med utviklingen av 

Fornebu. Selv etter 20 år er Fornebu langt fra ferdig utbygget. Overordnet plan som 

styrer detaljreguleringen på Fornebu har vært revidert flere ganger. Norconsult 

anbefaler derfor at Bodø kommune legger opp til etappevis utvikling av delområder, 

og de spår at også Bodø kommune må ta høyde for å revidere sine planer for den 

nye bydelen flere ganger i årene som kommer. 

 

Kravet om detaljreguleringsplan 

Statens vegvesen er enig i at område BN/S bør følges av planbestemmelser som 

både gir fleksibilitet for alternativutvikling, og som samtidig stiller krav og rammer 

for detaljregulering.  

 

Statens vegvesen mener at pkt. 3.2.1 i planbestemmelsene slik alternativ 1 nå er 

formulert, må forkastes. Krav til detaljregulering av lufthavnas landside må gjelde 

uansett, ikke først når samlet BRA overstiger 15000 m2 

 

Formuleringene knyttet til alternativ 2 (se utsnitt i ramme nedenfor) stiller krav til 

detaljreguleringsplan. Statens vegvesen kan ikke akseptere at kravet til 

detaljregulering ikke gjøres gjeldende for parkerings- og trafikkløsninger, 

lufthavnterminal og lufthavn-hangar, parkeringshus og administrasjonsbygg.  
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Selvsagt må også parkerings- og trafikkløsninger inngå i detaljreguleringen 

innenfor dette arealet, da dette henger så nøye sammen med resten av utnyttelsen 

av arealet og med tanke på tilkobling av riksveg inn i dette området. Statens 

vegvesen krever derfor at ordlyden i avsnittet merket med gult endres, eventuelt 

fjernes i sin helhet fra endelig planbestemmelse. 

 

Byggegrense 

Statens vegvesen vil gjenta at reguleringsplanen bør avklare byggegrense mot rv. 

80. I bestemmelsen som stiller krav til detaljreguleringsplan må det stilles vilkår om 

avklaring av byggegrense på arealene som grenser inn til sannsynlig ny riksvegtrasé 

(Gult areal på plankartet, Næring og samferdsel (BN/S).  

Urbanitet 

Kommunens vedtatte retningslinjer for mobilitet og infrastruktur sier:  
«Samferdselsanlegg skal ikke forårsake barriærer i bylandskapet»  

 

Det er et dilemma at for begge alternativer i KU for hotell og næring er det illustrert 

et tilgrensende trafikksystem med typisk vegutforming/motorvegarkitektur; 

Separerte kjørefelt og rundkjøringer i overgangen mot bystrukturen framstår ofte 

med betydelig barriereeffekt. Skissene gir assosiasjoner til trafikkanlegg som 

hovedsakelig er utformet med tanke på framkommelighet med bil. 

 

Planprosessen for å finne løsningene for transportsystemet på riksveg 80 er i 

oppstartfasen. Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan 

riksveganlegget i tett dialog med Bodø kommune, Avinor og andre berørte parter. 

Statens vegvesen vil understreke at skissene fra KU-en ikke må betraktes som en 

forskuttering av løsninger i detaljregulering for Rv. 80. 

 

3.2.2 Bilparkering 

Ankomstområdet til terminalen er i begge alternativer i KU-rapporten dominert av 

bilparkeringsplasser.  

 

Statens vegvesen vil minne om kommunens planretningslinjer: 
Nettverket for personbiltrafikk skal være underordnet de andre transportbærerne, 

parkering skal løses under bakken, og parkeringskravene skal ta hensyn til utviklingen 

innen bil-/sykkeldeling, kollektivtilbud og autonome kjøretøy. Eventuelle offentlige 

parkeringsanlegg skal kunne konverteres til andre formål» 
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Vi kjenner ikke framtidens mobilitet. Statens vegvesen ønsker derfor at det i 

planbestemmelsene tas inn krav om at detaljreguleringsplanen for trafikkarealene 

skal vise opplegg for en trinnvis utbygging av parkeringsplassene. 

Statens vegvesen ser fram til videre godt samarbeid med Bodø kommune og Avinor i 

planlegging av ny riksveg, ny bydel og ny Bodø lufthavn. 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

John Alvin Mardal 

Seksjonsleder Barthel Toril 

 sjefingeniør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Innsigelse - Områdereguleringsplan - Ny sivil lufthavn - Bodø kommune 

Det vises til ovennevnte høringssak som Fylkesmannen har gitt uttalelse til 27.03.2019. 
 
Kystverket har den 29.03.2019 gitt uttalelse med innsigelse. Bane NOR med utsatt høringsfrist til 
19.04.2019, og har i brev av 04.04.2019 fremmet innsigelse. 
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å fremme, samordne og 
avskjære innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Som begrunnelse for begge innsigelsen er anført at plansaken er mangelfullt utredet. 
 
Kystverket vurderer at omleggingen og flytting av trafikken kan medføre en endret 
sjøsikkerhetsmessig risiko for innseiling til Bodø. Utredning av denne risikoen bør utredes og 
synliggjøres. I tillegg bør mulige løsninger drøftes.  
 
Bane NOR SF viser til at kobling mellom flyplass og jernbane er viktig for at en moderne flyplass skal 
ha et fungerende og attraktivt reisetilbud. Planforslaget omtaler ikke spesifikt transportforbindelser 
mellom jernbane og ny flyplass, og de kan ikke ta stilling til konsekvensene for deres 
sektorinteresser basert på den informasjonen som nå foreligger. De anser at planforslaget har 
vesentlige planfaglige mangler i forhold til kunnskapsgrunnlag.  
 
Nærmere begrunnelser fremgår av de respektive høringsuttalelser med innsigelse som følger 
vedlagt.  
 
Fylkesmannen har ikke merknader til at innsigelsene fremmes på dette grunnlag, rundskriv H-2/14 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter 
plan- og bygningsloven». 
 
Innsigelsene medfører at planen slik den foreligger ikke kan egengodkjennes av Bystyret. 
 
 



  Side: 2/2 

Kommunen bør søke å løse innsigelsene gjennom supplere utredninger, dialog med Kystverket og 
Bane NOR, og eventuelt gjennomføre en begrenset høringer.  
 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for videre behandling 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
Lill Hildonen 
seniorrådgiver 
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Innsigelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for ny 
lufthavn – Bodø kommune - Nordland 
Kystverket viser til Bodø kommunes vedtak om høring og offentlig ettersyn av forslag til 
områdereguleringsplan for ny lufthavn i Bodø.  
Bodø havns status som stamnetthavn innebærer at Bodø har en vesentlig betydning for 
nasjonal sjøtransport. 
Kystverket viser til våre innspill til oppstart av planprogram av 6.2 2018, samt til vårt innspill 
til offisiell oppstart av 15.8 2018. Begge innspillene har pekt på konsekvenser som følge av 
planarbeidet, og at tiltaket vil få vesentlig betydning for skipstrafikken i og rundt Bodø. Det 
kan understrekes at Kystverket heller ikke har hatt full oversikt over de konsekvensene 
som hinderflater for ny innflyging vil medføre, men at dette har blitt tydelig ettersom ulike 
fremstillinger på kart har blitt tilgjengelig. Kystverket har imidlertid i tidlig fase understreket 
behovet for å vurdere konsekvensene av planarbeidet.  
 
Begrunnelse for innsigelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til 
områdereguleringsplan for ny lufthavn i Bodø 
Plan- og bygningsloven skal sikre samordning av statlige, fylkeskommunale og kommunale 
interesser i arealbruken. Reglene om innsigelse framgår av plan- og bygningsloven §§ 5-4, 
11-16 og 12-13. Berørte statlige organer har anledning til å fremme innsigelse til arealdelen 
av kommuneplanen, kommunedelplaner og til reguleringsplaner i spørsmål som er av 
nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som er av vesentlig betydning for 
vedkommende myndighets saksområde. 
 
Kystverket er en av fire transportetater hvor Nasjonal transportplan er det sentrale 
verktøyet for ivaretakelse av nasjonal infrastruktur. Hovedmålene for transportpolitikken er 
å sikre ferdselen gjennom å sørge for god fremkommelighet, sikker ferdsel og redusere 
påvirkningen på klima og miljø.  
 

De tre hovedmålene i Nasjonal transportplan 2018-2019 er. 

 

Nordland



 Side 2 

1. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

2. Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 

3. Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 
 
Etablering av ny flyplass vil kunne påvirke alle de tre hovedmålene i NTP overfor 
sjøtransporten. Konsekvensene kan være økt reisetid for gods og passasjerer, økt risiko for 
ulykker på sjø, og klimagassutslipp som følge av økt bruk av drivstoff. 
 
I Samferdselsdepartementets tildelingsbrev til Kystverket for 2019 står det følgende: 
 
«Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Målet for 
statlig beredskap mot akutt forurensning er å hindre eller begrense miljøskade som følge 
av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium. Kystverket skal bidra 
til å utvikle et helhetlig transportsystem, og bidra med sine erfaringer og kompetanse 
overfor andre deler av transportsystemet der hvor det er relevant.»  
  
Kystverkets rolle og ansvar knyttet til forvaltningen i sjø er forankret i havne- og 
farvannslovens bestemmelser. Loven legger rammene for gjennomføring av tiltak i sjø som 
påvirker ferdselen. I formålsparagrafen i havne- og farvannsloven står det: 
 
§ 1.Lovens formål 

«Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 
forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og 
andre næringer.  

Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i 
sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport 
av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.» 
 
Vurdering av planforslag 
Vi har gjennomgått planforslaget som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Vår oppfatning er at 
konsekvensene for ferdsel og sjøsikkerhet, bør tydeliggjøres og legges mer vekt på i 
planen.  



 Side 3 

  
Kartskissen over viser Hernesskagleia i blått, og øvrige innseilingsleder i rødt, deriblant Svartoksleia 
(kystinfo.no) 
 
En enkel AIS-analyse av Hernesskagleia viser at det i hele 2018 ble registrert 5775 
passeringer av skip (kun fartøy over 15 m lengde). Største høyde på skip som benyttet 
leden i 2018 var 28 meter, og passasjerskip utgjorde den største fartøysgruppen. 
 

 
Oversikt over passeringer etter skipstype (Kystdatahuset.no) 
 
 
Ved en nedlegging av Hernesskagleia vil denne trafikken måtte overføres til svartoksleia. 
En enkel AIS-analyse av svartoksleia viser 1475 passeringer i hele 2018. Vi kan derfor 
forvente at totalt vil det foretas 7325 passeringer gjennom svartoksleia dersom ledene slås 
sammen, altså en trafikkøkning på ca. 390%. Innenfor flere fartøysgrupper forventes det i 
tillegg en økning i trafikken. DNV-GL har i Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse fra 2014 
anslått en endring i utseilt distanse fra 2013-2040, på totalt 37 % (uavhengig av fartøystype 
og region). Økningen er beregnet til å bli større i Nordland og innenfor skipstypene 
passasjer- og lasteskip. 
 



 Side 4 

Omleggingen og flytting av trafikken kan medføre en endret sjøsikkerhetsmessig risiko for 
innseiling til Bodø. Utredning av denne risikoen bør utredes og synliggjøres. I tillegg bør 
mulige løsninger drøftes. 
 

- Konsekvensene av høydebegrensninger på 52 meter for innseilingen til Bodø. Vil 
trafikken ha behov for trafikkregulering?   

- Vil nedlegging av Hernesskagleia og eventuell regulering av trafikk medføre behov 
for andre tiltak? 

- Bodø havn opplever en økning i cruise-trafikken med høyde opp mot 70 meter. 
(Største fartøyshøyde i 2018 var 58 meter) Hvordan vil høydebegrensningene 
påvirke anløp av denne typen fartøy?  

- Kryssende trafikk vil øke vesentlig gjennom overføring av trafikken til Svartoksleia. 
- Hva med eventuelt nytt havneavsnitt, og eventuelle tiltak på Lille Hjartøya?  

 
Kystverket ber om at Bodø kommune i større grad synliggjør konsekvensene for ferdsel, 
sjøsikkerhet og miljø med bakgrunn i de tiltakene som planforslaget behandler. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

 
 
 
 
 

fung.regiondirektør   
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Svar - Områderegulering ny lufthavn - forholdet til farleder 
Kystverket viser til brev fra Bodø kommune vedrørende Kystverkets innsigelse til høring og 
offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for ny lufthavn. Kystverket viser til 
dialogmøtet hvor det ble enighet om å utarbeide en rapport for å få vurdert konsekvensene 
av områdereguleringen for ferdselen på sjø.  
Bodø kommune oversender i ekspedisjon brev med vedlagt rapport den 6. september 
2019. Kystverket er fornøyd med arbeidet som er gjort i henhold til de krav Kystverket 
hadde til planens manglende vurderinger av konsekvensene. 
Kystverket trekker dermed sin innsigelse til «Områdereguleringsplan for ny lufthavn – Bodø 
kommune – Nordland», datert 28.3 2019. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Fridtjof Wangsvik 

 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

regiondirektør seniorrådgiver 
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Bodø kommune - Uttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av planforslag for områdeplan 
for ny lufthavn  

Vi viser til høringsbrev datert 14.02.2019. Vi viser også til brev datert 08.03.2019, hvor Bane NOR 
gis høringsfrist til 19.04.2019.  
 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ny sivil lufthavn med tilhørende nødvendige 
funksjoner. Planområdet ligger over to kilometer unna jernbanen.  
 
Sammendrag av innsigelsen 

Bane NOR har innsigelse til planforslag for Områderegulering for ny lufthavn inntil: 

- Planen tydelig viser hvilke konsekvenser etablering av ny flyplass vil ha for kollektivtrafikk, 
Bodø som knutepunkt, og jernbanen som en del av dette. Vi forutsetter at vi får tilsendt 
revidert planmateriale før sluttbehandling. 
 

Beskrivelse av virkninger av planforslaget - Innsigelse 
Kobling mellom flyplass og jernbane er viktig for at en moderne flyplass skal ha et fungerende og 
attraktivt reisetilbud. Vi viser til vår uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram 
datert 01.02.2018, hvor vi påpeker at vi ønsker at det ses på muligheter for en sterkere forbindelse 
mellom ny flyplass og jernbanen.  

Planforslaget omtaler ikke spesifikt transportforbindelser mellom jernbane og ny flyplass, og vi kan 
ikke ta stilling til konsekvensene for våre sektorinteresser basert på den informasjonen som nå 
foreligger. Med bakgrunn i ovennevnte anser vi at planforslaget har vesentlige planfaglige 
mangler i forhold til kunnskapsgrunnlag. Vi viser her til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets Reguleringsplanveileder, hvor det blant annet fastslås at 
planbeskrivelsen må få frem alle sider ved planen. Dette er etter vår mening ikke oppfylt i 
planforslaget i forhold til konsekvenser for våre sektorinteresser. Vi viser også til rundskriv H-2/14 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter 
plan- og bygningsloven» der det slås fast at det kan fremmes innsigelse til manglende eller 
mangelfull beskrivelse og konsekvensutredning.  
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Av planmaterialet fremgår at det ønskes å legge til rette for økning i kollektivtransport mellom ny 
flyplass og Bodø sentrum. Vi har også kunnskap om at pågående KVU for Bodø vurderer aktuelle 
transportløsninger. Dette er positivt, men planmaterialet sier imidlertid lite om de konkrete 
konsekvensene for kollektivsystemet. Vi forutsetter derfor at det i planbeskrivelsen, under 
Virkninger av planforslaget tas inn et kapittel som viser hvilke konsekvenser etablering av ny 
flyplass vil ha for trafikk, kollektivtrafikk, Bodø som knutepunkt, og jernbanen som en del av dette. 
Planmaterialet må også synliggjøre ny lokalisering av flyplassens virkninger for redusert 
transportbehov og mulighet for overføring av trafikk fra bil til kollektive transportformer.  

Vi viser i denne sammenheng til Bane NORs Veileder for nasjonale jernbaneinteresser i 
arealplanlegging kap. 5 om nasjonal og regional arealpolitikk, som sier at kollektivknutepunkter skal 
planlegges slik at det gis gode muligheter for overgang mellom ulike transportmidler.      
 
Vi forutsetter at vi får tilsendt revidert planmateriale før sluttbehandling. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer Bane NOR innsigelse til planforslaget inntil 
planmaterialet er revidert i henhold til ovennevnte.  
 
Eksisterende forhold 
Planmaterialet beskriver i mangelfull grad forholdet mellom dagens flyplass og jernbane. Kap. 3 
Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold bør derfor suppleres med en beskrivelse av 
trafikal forbindelse mellom flyplass og jernbane i dagens situasjon. Denne må vise hvilken 
betydning jernbanen har for Bodø flyplass i dag, gjennom persontrafikk og godstrafikk, og 
utfordringer knyttet til kollektivtransport mellom Bodø jernbanestasjon og Bodø lufthavn i dag. 
 
Ny lufthavns sammenheng med videre byutvikling 
Vi er kjent med at Bodø kommune også arbeider med kommunedelplan for ny bydel på arealene 
som frigis når den gamle flyplassen legges ned. Vi er klar over at mange av de nevnte 
problemstillinger best kan tas til etterretning som en del av arbeidet med plan for ny bydel. Vi 
mener imidlertid at det er viktig å se planene som en helhet, og at det derfor må stilles krav med 
tanke på at også plan for ny flyplass ses i sammenheng med utvikling av byen for øvrig. 
Områdeplan for flyplassen, som den første av flere planer, må si noe om hva som forutsettes løst i 
senere planer for å utvikle transportsystemet mellom flyplass, bane og havn. Det bør etter vårt syn 
være et mål for områdeplanen at transportløsningene til og fra flyplass er vurdert så godt at 
arealbruken som fastsettes i områdeplanen er tilpasset fremtidige trafikkmønstre. 
 
I kommende planarbeid må det være åpnet for at kollektivtransport inkludert jernbane har sikret 
arealer gjennom en båndleggingssone for offentlige samferdselstiltak som muliggjør oppgradering 
og utvidelse av dagens linjer. Vi gjør oppmerksom på at vi mener at det er viktig at også 
planforslaget for flyplassen beskriver dette, selv om båndleggingsarealene vil ligge utenfor 
områdeplanens planavgrensning.  
 
I planbeskrivelsen nevnes også mulighet for et intermodalt knutepunkt for luft, sjø, bane og vei. Vi 
kan ikke se at planen gjør rede for planene for et eventuelt knutepunkt eller hvordan flytting av 
flyplassen påvirker dette. Vi ber om at planbeskrivelsen også gjør rede for hvordan et intermodalt 
knutepunkt kan realiseres. 
 
Andre merknader 
Kap. 7.1 Overordnede planer må vise til gjeldende og pågående planer for transport.  

Områdeplanen vil ha positive virkninger for trafikk, og vil bidra til å forsterke Bodø som trafikalt 
knutepunkt. Vi stiller gjerne opp til samråd eller er behjelpelig ved spørsmål. 
 

Med vennlig hilsen 

Vibeke Aarnes Bjørg Hilde Herfindal 
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konserndirektør 
Infrastrukturdivisjonen 

avdelingsdirektør 
Planavdelingen 
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Tilbakemelding på tilføyelse i planmateriale Områderegulering ny lufthavn i Bodø 

Vi viser til brev fra Bodø kommune med supplering til planmateriale for Områderegulering for ny 
lufthavn mottatt 20.06.2019. Vi viser også til Bane NORs innsigelse til planforslaget datert 
04.04.2019, og til møte mellom Bodø kommune og Bane NOR 20.05.2019. 
 
Vi vurderer at de mottatte tilføyelsene til planmaterialet er tilstrekkelig til å imøtekomme vår 
innsigelse. Dersom Bodø kommune vedtar reguleringsplanen med de tilføyelser som er oversendt, 
har ikke Bane NOR lenger innsigelse mot reguleringsplanen.  

 

Med vennlig hilsen 

Maarten Nandrup Stallemo 
fungerende seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Britt Jorid Børset Foss 
arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Kulturminnefaglig uttalelse ved høring - forslag til 
områdereguleringsplan for ny lufthavn - Bodø kommune   

Planforslaget er i konflikt med tre forskriftsfredete sheltere for jagerfly fra den kalde krigen (id 
94450) og med et automatisk fredet gravfelt fra jernalderen (id 38587). Planforslaget er derfor 
behandlet av Riksantikvaren som rette myndighet til å kunne gi dispensasjon fredning etter 
kulturminneloven. Kulturminnevernet har fått utvidet høringsfrist til 14.08.2019. 
 
Vi viser til vedlagte uttalelse datert 09.08.2019 fra Riksantikvaren, som vi ber dere studere nøye. 
 
Her er hovedpunktene: 
 
De forskriftsfredete shelterne 
«Riksantikvaren har vært i dialog med Avinor for å prøve å bevare de forskriftsfredete shelterne. I 
brev fra Avinor, datert 18.6.2019 går Avinor grundig gjennom de mulighetene og begrensingene 
som ligger i de planlagte tiltakene, og konkluderer med at det er mulig å bevare et av shelterne 
(anleggsnr. 1042), mens de to andre shelterne ikke kan bevares hvis den planlagte 
flyplassutbyggingen skal gjennomføres. 
 
Riksantikvaren har gått gjennom Avinors begrunnelser, og finner at de aktuelle samfunns-
interessene er så viktige at det bør kunne vurderes en avfredning av to av shelterne. En prosess 
for avfredning er en egen prosess med saksbehandlingsrutiner hjemlet i kulturminneloven, og som 
gjennomføres uavhengig av planprosessen etter plan- og bygningsloven. Men ettersom en slik 
prosess tar noe tid, bør den startes i god tid før de fysiske tiltakene er planlagt gjennomført. 
Riksantikvaren kan fatte vedtak om at de to flybunkerne skal avfredes, og ved forskriftsendring 
fjerne disse fra Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret. 
Vedtaket om forskriftsendringen må sendes ut på offentlig høring. Riksantikvaren vil kunne sette 
vilkår ved avfredningsvedtaket. Eksempler på vilkår vil kunne være å vurdere å frede andre 
kulturminner knyttet til den kalde krigen i Bodø, som et kompenserende tiltak i forbindelse med at 
de to shelterne må avfredes. Grundig registrering og arkivmessig bevaring av de fredete 
kulturminnene kan være andre eksempler. Fredningen etter kulturminneloven er det strengeste 
vern bygninger og kulturminner har i Norge. Det er kun i spesielle tilfeller der store samfunns-
messige hensyn må tas, at Riksantikvaren vil vurdere avfredning. 
 
Når det gjelder den tredje shelteren som skal bevares, så må dette vises i plankartet. Shelteren må 
reguleres til hensynssone d) H730, og få følgende bestemmelse: 
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Shelter med inventarnummer 1042 er fredet gjennom forskrift med hjemmel i 
kulturminneloven, og skal forvaltes i henhold til bestemmelsene i fredningsforskriften og 
kulturminneloven. 

 
For å sikre shelterens nærområde, og det nære samspillet med terrenget som var viktig ved 
byggingen av shelteren, må et nærmere angitt område reguleres til hensynssone c) H570. Arealet 
er avmerket på vedlagte kart, vedlegg 4. 
 
Området må få følgende bestemmelse: 
 

Rishaugen og arealet rundt shelter 1042 skal bevares for å vise sammenhengen mellom 
terreng og bygging av shelteren. Det må sikres adkomst til shelteren slik at vedlikehold og 
tilgang kan gjennomføres. 

 
De to shelterne som Riksantikvaren åpner for å avfrede, skal markeres på plankartet med 
bestemmelsesområde. De skal ikke markeres som hensynssone d) H730. 
 
Riksantikvaren forutsetter at plankartet og reguleringsbestemmelsene oppdateres i henhold til 
anvisningene som er gitt her.» Sitat slutt. 
 
Vi vil per e-post videresende en shape-fil med den ønskete hensynssonen som legges rundt 
shelter 1042. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Riksantikvaren finner å kunne gi dispensasjon for inngrep i det fredete gravfeltet id 38587. 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at følgende tekst 
tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk gransking av 
det berørte automatisk fredete kulturminnet id. 38587, som er markert som bestemmelses-
område #1 H730_4 i plankartet. 

 
Det skal tas kontakt med Nordland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

 
Dersom noe er uklart, ber vi dere ta snarlig kontakt. 
 
Det vises også til fylkeskommunens plan- og samferdselsfaglige uttalelse, datert 02.04.2019, samt 
til kulturminnefaglige uttalelse fra Norges arktiske universitetsmuseum om kulturminner under vann 
og fra Sametinget om samiske kulturminner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Davidsen 
seksjonsleder for Kulturminner 
       Martinus Hauglid 
       arkeolog 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Riksantikvaren
Postboks 1483 Vika
0116 OSLO

Vedrørende søknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8 fjerde ledd i
forbindelse med områdereguleringsplan for ny lufthavn - gnr 138 bnr 1974,
Bodø kommune, Nordland fylke. Id 38587

Vi viser til brev av 04.03.2019 fra Nordland fylkeskommune til Riksantikvaren vedrørende overnevnte.

Vi viser også til brev av 27.03.2019 fra Bodø kommune til Riksantikvaren vedrørende overnevnte sak

vedrørende utsatt høringsfrist.

Saken

Områderegulering for ny lufthavn i Bodo, Bodo kommune legger til rette for å flytte lufthavna med

tilknyttede funksjoner 900 m mot sørvest i forhold til dagens plassering. Tiltaket er offentlig og Bodø

kommune er i plansammenheng betrakte som tiltakshaver.

Store områder som har vært reservert for militær aktivitet blir tilgjengelig når Luftforsvaret trekker seg

ut. Ny kampflybase for F-35 legges til Ørland, Ørland kommune og framskutt base til Evenes, Evenes

kommune.

Planprogram for områdeplanen ble sendt ut på høring 17.12.2017. Nordland fylkeskommune varslet

02.02.2018 behov for arkeologisk registrering i form av visuell registrering og sjakting pa utvalgte

steder. Overflateregistreringen ble gjennomført i slutten av august og sjaktingen i midten av

september 2018.

Planforslaget ble den 14.02.2019 lagt ut på offentlig ettersyn og med horingsfrist 30.03.2019.

Høringsfristen er utsatt.

Arkeologiske kulturminner innenfor planområdet

Før flystasjonen ble etablert på begynnelsen av 1950-tallet la det tre martrikkelgarder her; Hernes

ytre (gnr. 34), Hernes indre (gnr. 35) og Hernes søndre (gnr. 36). I 1954 laget Tromsø Museum v/Povl

Simonsen en oversikt over arkeologiske kulturminner i Bodin herred. En viktig kilde til dette arbeidet

var O.M. Nicolaissens registreringer rundt forrige århundreskifte. Under Hernes-gårdene har

Simonsen listet opp 24 gravhauger og røyser samt noen gravfunn og et skattefunn med mynt fra

1500-tallet. Noen få av disse kulturminnene har nok vært lokalisert på den delen av Bodøgård (gnr.
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37) som ligger inne på flystasjonsområdet. Tromsø Museum v/Harald Egenæs Lund gjorde i 1952 en

innsats for registrere og undersøke gravminner fra jernalderen før disse gikk tapt i forbindelse med

den militære flystasjonen. Siden den gang er det gjort omfattende utbygginger på flystasjonen, med

store terrenginngrep. I forbindelse med kulturminneregistreringen for Økonomisk kartverk ble

flystasjonen befart  i  løpet av tre dager i juni 1972. De fleste av Harald Egenæs Lunds registreringer

ble gjenfunnet og kartfestet. I tillegg ble det registrert to nausttufter i Melkvika {id 28594). Gravfelt id

38587 var det eneste automatisk fredete kulturminnet som ble gjenfunnet ved Nordland

fylkeskommunes registrering i 2018. De øvrige kulturminnene må anses som tapt. Det ble heller ikke

påvist automatisk fredete kulturminner under sjakting  i  tre utvalgt områder. Det mulige tunanlegget

viste seg avere naturdannelser  i  form av lave bergrygger med tynt løsmassedekke.

Gravfelt id 38587 er sannsynligvis beskrevet av Harald Egenæs Lund i 1952:

Roys 1: Kontroll registering ved NFK i forbindelse med planarbeid Bodø lufthavn. Røysa ble

gjenfunnet og det ble observert store skader på røysa. Den er delt  i  to av et høyt gjerde N-S, og delvis

planert. Den er nå synlig som en 0-10 cm høy rundrøys, bestående av jevnstore steiner plassert som

i sirkler/ringer i en diameter på ca 4 m. I sentrale del av røysa står en gjerdestolpe, her er det et stort

hull i bakken. Målt inn på ny og gitt ny geometri.

Roys 2: Gjenfunnet, intakt. Målt inn på ny og gitt ny geometri. Mulig lita fotgrøft rundt røysa.

Lokaliteten har etter kontrollregistreringen fått ny geometri orientert 0-V.

Norges arktiske universitetsmuseum UMAK anbefaler at det gis dispensasjon fra KML § 8 fjerde ledd

slik at områdereguleringsplanen for ny lufthavn i Bodø kan gjennomføres. Før tiltaket iverksettes må

det foretas arkeologisk undersøkelse av id 38587-1 og 2. Tiltakshaver skal bekoste den arkeologiske

undersøkelsen.

Vedlagt følger prosjektplan og budsjett.

Vennlig hilsen

' 4 · t•Lena a'ear t <
Direktør

a. ft
Geir Rudolfsen
Instituttleder

Kopi:
Nordland fylkeskommune, Kulluretaten
Sametinget
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Prosjektplan. Områdereguleringsplan for ny lufthavn i Bodø. Gravrøyser
id. 38587-1 og 2

Planområdet ligger sørvest på Bodø-halvøya, og strekker seg i øst-vest-gående retning langs
sørvestlige del av dagens rullebane, og omfatter landområdene og sjøområdene nærliggende
halvøya. Området var før flyplassen kjent ved navnet Hernes, og bestod før eksproprieringen i 1956

av en rekke gårder med omliggende dyrka mark. Mellom de øst-vest-gående bergryggene ligger
fine flater med strandavsetninger godt egnet til jordbruk, og flere steder er det grunne viker godt
egnet for å legge til med båt.

Plankart over områdereguleringsplan for ny sivil lufthavn i Bodø

Kulturmiljø
Før flystasjonen ble etablert på begynnelsen av 1950-tallet ladet tre martrikkelgarder her; Hernes

ytre (gnr. 34), Hernes indre (gnr. 35) og Hernes søndre (gnr. 36). I 1954 laget Tromsø Museum

v/Povl Simonsen en oversikt over arkeologiske kulturminner i Bodin herred. En viktig kilde til dette

arbeidet var O.M. Nicolaissens registreringer rundt forrige århundreskifte. Under Hernes-gårdene

har Simonsen listet opp 24 gravhauger og røyser samt noen gravfunn og et skattefunn med mynt

fra 1500-tallet. Noen få av disse kulturminnene har nok ligget på den delen av Bodøgård (gnr. 37),

som ligger inne på flystasjonsområdet. Tromsø Museum v/Harald Egenæs Lund gjorde i 1952 en

innsats for å registrere og undersøke gravminner fra jernalderen før disse gikk tapt i forbindelse

med den militære flystasjonen. Siden den gang er det gjort omfattende utbygginger på flystasjonen,

med store terrenginngrep.

Egenæs Lund gravde i 1952 alle fall fem gravminner, deriblant Pila (id 28593), som er gjenreist ved

Nordlandsmuseet (id 48613). Noen hundre meter øst for bautasteinen mente Lund også å se at det

var strukturer som han tolket som et mulig ringformet tunanlegg. Han rakk aldri undersoke dette

nærmere. Under Nordland fylkeskommunes registreringer i 2018 viste det seg at det mulige

tunanlegget var naturdannelser i form av lave bergrygger med tynt løsmassedekke.

I forbindelse med kulturminneregistreringen for Økonomisk kartverk i 1972 ble flystasjonen befart i

løpet av tre dager. De fleste av Harald Egenæs Lunds registreringer ble gjenfunnet og kartfestet. I

tillegg ble to nausttufter registrert i Melkvika (id 28594). Av disse var gravfelt  id 38587  var det

eneste automatisk fredete kulturminnet som ble gjenfunnet ved Nordland fylkeskommunes
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registrering i 2018. De øvrige kulturminnene må anses som tapt. Det ble heller ikke påvist

automatisk fredete kulturminner under sjakting i tre utvalgt områder.
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¢ Grav  fit. . .

Autoreatiske tedat

Registrerte kulturminner i omrdet. 1d 38587-1 0g 2 avmerket

Arkeologiske undersøkelser av gravminner fra jernalder i Bodøområdet

Med unntak av O.M. Nicolaissens undersøkelser av graver på tidlig 1900-tall, har det vært gjort få

arkeologiske undersøkelser i nærområdet som har frembragt vikingtidsmateriale. Nicolaissen hadde

ikke formell fagarkeologisk bakgrunn, og det var germansk jernalder og assosierte gravminner og

oldsaker som var datidas norske arkeologiske vitenskapsdisiplin. I Bodø-Salten regionen har det

senere blitt gjennomført kun et lite antall arkeologiske undersøkelser av gravminnelokaliteter fra

jernalderen.

I 1971 foretok Tromsø Museum en mindre utgraving rundt bautasteinene på Neskarhaugen på

Vågøynes, Bodø kommune (id.68264). Det ble avdekket steinfundamenter for de tre bautaene, som

har stått i en trekant i en steinsirkel. Funn av kull og keramikk kan være rester av rituelle aktiviteter.

Fra bautaene har det tidligere vært fritt utsyn mot Bodøgård i sørvest.

I 1982 gravde Tromsø Museum ut en gravhaug på Løpsmark i Bodø kommune. På Løpsmark skal

det ha vært ytterligere 5-10 gravhauger. Den utgravde gravhaugen var ca. 1 meter høy og hadde

en diameter på ca. 8,4 m, og hadde plyndringsgrop. Utgravinga viste imidlertid at det indre

steinkammeret med den gravlagte varurørt. Rett under torva ble påtruffet en 1,4 m lang helle, som

trolig har stått som bauta på haugen. Asymmetrisk plassert i haugen varbevart en kiste konstruert

av steinheller. Her ble det funnet deler av skjelett som var usystematisk plassert i kammeret. Som

gravgaver var lagt ned øks av jern hvor hodet var bevart, en kam av bein og ei korsforma spenne. I

tillegg fant man en del fiskebein som kan være rester av mat nedlagt i grava. Ut fra spenna skal

grava dateres til tidlig folkevandringstid, omkring 400 e.Kr.
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I forbindelse med reguleringsplan for FV834 med omlegging av veg, etablere gang- og sykkelvei og

busslommer ved Myklebostad og Løp undersøkte Tromsø Museum i 2014 omrader med

kokegroper og ardspor, samt en mulig fotgrøft og fyllskifte som representerer grav. Utover brente

bein, en båtnagle og et lite stykke metall med ukjent funksjon ble det ikke funnet gjenstander ved

disse undersøkelsene.

Samme år (2014) gjennomførte Tromsø Museum en sikringsundersøkelse i Løding Østre, i Bodø

kommune. Her hadde en mannsgrav fra vikingtid framkommet ved gravearbeid i privat hage. I

graven ble det funnet ubrente lår- og leggbein, fragmenter av underarmsbein og en del tenner

sammen med et våpensett; sverd, spyd og øks, perler av glass, rav og glassfluss og en

hesteskoformet ringspenne med østlig opprinnelse I tillegg ble det funnet en godt bevart fiskekrok. I

en adskilt del av gravkammeret ble det funnet delvis bevarte hestetenner, noe som tolkes til at et

hestehode har vært ofret som en del av gravritualet. Grava hører til siste del av vikingtid.

I 2014-2015 ble en flatmarksgrav/våpengrav undersøkt av Tromsø Museum på Vågøynes i Bodø

kommune. Grava var fra vikingtid. Det ble funnet øks, spyd og restene etter et skjold, samt rester av

en hodeskalle.

Lokalitet id 38587-1 og 2
Under Nordland fylkeskommunes overflateregistrering i 2018 ble det fokusert pa agjenfinne de

kjente kulturminnene (fra 1950-tallet og 1972), samt undersøke om det fantes flere hittil ukjente

automatisk fredete kulturminner synlige på markoverflata. De fleste kulturminnene fra ØK-

registreringen i 1972 er fjernet/tapt p.g.a. militær virksomhet i området. Det ble ikke gjort funn av

noen nye kulturminner.

N

A
68259

22&6

2

2

D Askeladden etter registreringer 2018 Sjakteomrader
0 g9 180

Meter

Sjakteområdene etter sjakting og overflateregistrering i 2018. Kulturminne id 38587 (automatisk fredet) har fått ny

geometri og kulturminne id 68259 er fjernet.
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Lokalitet id 38587-1 og 2 ble gjenfunnet i 2018. Lokaliteten består av to gravrøyser. Harald Egenæs
Lund har sannsynligvis registrert røysene i 1952, men i Askeladden var det kun dokumentasjon
basert på ØK-registreringene i 1972. I 1972 ble kulturminnene beskrevet slik:

«Fornminne 1: gravroys, diameter 4,5 m høyde 0,6 m. Delvis klart markert, noe difus i NØ. Røysa
er helt torvgrodd. Jordblandet. En stor stein ligger i midten. 33 m SSØ for fornminne 1 pa fast fjell:
Fornminne 2: Gravrys, diameter 4 m, høyde ca 0,3 m. Den er klart markert. Torvgrodd. Stedet
ligger innenfor avgrenset militært område».

Ut fra kart som Harald Egenæs Lund laget i 1952, er det sannsynligvis gravfelt id 38587 han har
omtalt slik:

Haug VIII, a-b
Ved foten av foregående fjellkolle og haug VII (straks sørøst for Løkkegården) muligens to mindre
rundhauger like ved siden av hverandre i retning -V, i kort avstand fra sjøen. - Ikke nærmere
undersøkt.

Under Nordland fylkeskommunes kontrollregistrering i 2018 ble begge røysene gjenfunnet, men
den ene røysa (fornminne 1) er sterkt skadet av et gjerde som er blitt satt opp i nyere tid. Røysa
fremstår nå som en sirkulær steinlegging på ca 4-4,5 m, med runde steiner liggende i sirkulær
formasjon uten vegetasjonsdekke. Det later til at øverste del av røysa er blitt fjernet. Sentralt i røysa
står en gjerdestolper. Her er det gravd hull dypt ned i marka/røysa.

Den andre røysa (fornminne 2) ble gjenfunnet ca 36 m 0 for fornminne 1. Gravroysa er i god stand,
og ligger intakt på toppen av en svak, vestvendt skråning på en bergknaus. Røysa er ca 4 m i
diameter og har en høyde på ca 30 cm over markoverflaten. I 0S0-del av røysa kan kanskje anes
en liten fotgrøft inntil 30 ca bred, men dette er noe uklart på grunn av det kuperte terrenget.

)

I
)

I

•

f ....
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unites
Gravrøys id 38587-1
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Målsetting og prioriteringer
Norges arktiske universitetsmuseum legger opp til en undersøkelse som skal ta sikte på å innhente

mest mulig informasjon fra røysene. Det legges opp til totalgraving av begge gravrøysene, med

fokus på eventuelle gravkamre og øvrige strukturer.

Undersøkelsesmetode og dokumentasjon

Feltmetode
For begge røysene skal gresstorv fjernes manuelt ved hjelp av spade og graveskje, og det øverste

laget med stein renses fram. For å avklare eventuelle strukturer (fotgrøft, fotkjede mm) i tilknytning

til røysene skal et område på ca 1 meter ut fra røysene avtorves og renses. Det skal deretter

etableres en profillinje gjennom senter av røysene. Røysmassene skal fjernes i ca 30 cm tykke lag.

Dette gjøres ved at man fjerner alle steiner som er løse i inntil 30 cm dybde i en operasjon, og

deretter skal gjenværende løsmasser graves ut. Hvert lag skal dokumenteres i topp ved hjelp av

fotogrammetri. De funnførende lagene skal fingraves ved hjelp av graveskje. Disse skal graves i lag

på ca 10 cm. Dersom en påtreffer kontekster kan en vurdere ogsa a grave singel-kontekst.

Profilene skal dokumenteres ved hjelp av fotogrammetri. Det skal brukes metalldetektor i og like i

nærheten av røysene. Det skal graves til steril grunn i hele området.

lnnmåling og dokumentasjon
Alle innmålinger skal gjøres ved hjelp av en Trimble S3 totalstasjon/cpos GPS. Objekter, områder

og prøver skal måles inn med Intrasis-koding.

Primærdokumentasjon på forvaltningsprosjekter ved Norges arktiske universitetsmuseum utføres

ved bruk av digital fotogrammetri/wifi. Dette innebærer at all dokumentasjon skal utføres digitalt. Til

grunn for dette er et ønske om å utnytte mulighetene som ligger i fotogrammetrisk programvare.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso 177 64 40 00 / postmottak@uit.no I uit.no / org.nr. 970 422 528 7



Metoden går ut på å fotografere med en relativ overlapp p 60-80  %  mellom bildene. I området som

skal dokumenteres plasserer man ut georeferansepunkter i forkant av fotograferingen som måles

inn med totalstasjon. Fotografiene prosesseres i fotogrammetriprogrammet Agisoft PhotoScan.

Programmet rekonstruerer kameraenes posisjoner basert på punktgjenkjenning i fotografiene og

bruker disse kameraposisjonene for konstruere en teksturert 3D-modell som man så kan

georeferere ved hjelp av georeferansepunktene.

Arbeidsplan

For å sikre forsvarlig dokumentasjon av gravrøysene, inkl. uttak av prøvemateriale og funn, mener

vi undersøkelsen må gjennomføres som følger:

Lønnsutgifter:  I budsjettet er det kalkulert med lønnssatser for 2019.

Forarbeid:  Forarbeid for prosjektleder/feltleder ved Norges arktiske universitetsmuseum omfatter

bestillinger, tilsetting, planlegging og administrasjon, klargjøring av utstyr, innkjøp, utarbeidelser av

HMS-plan, gjennomgang av gravestrategier, detaljplanlegging, orientering til feltassistenter. Fordi

kulturminnene ligge i et militært område kan forarbeidet bli tidkrevende (kurs, klarering av

feltmannskap m.m.) beregnes forarbeidet til 4 dagsverk, 30 timer.

Forarbeid for feltleder GIS omfatter kontroll og supplering av digitalt dokumentasjonsutstyr,

gjennomgang og tilpassing av dokumentasjonsrutiner, tilrettelegging av kartgrunnlag og måledata,

oppretting av GIS- og lntrasis-prosjekter og er estimert til 4 dagsverk, 30 timer.

Feltarbeid:  Feltmannskapet vil bestå av: Prosjektleder/feltleder har overordnet ansvar for at

utgravningen gjennomføres i henhold til prosjektplan og Norges arktiske universitet museums regler

og forskrifter, 20 dagsverk i felt, 150 timer.

1 feltleder GIS som utfører 20 dagsverk i felt, 150 timer, og har ansvar for digital oppmåling og

fotogrammetri. Feltleder GIS skal også delta i utgravningen.

2 feltassistenter som hver utfører 20 dagsverk i felt, til sammen 300 timer.

Til sammen utgjør feltarbeidet 80 dagsverk, 600 timer, inkludert reise.

Etterarbeid:  Prosjektleder/teltleder er ansvarlig for preparering og katalogisering av

gjenstandsmateriale og prøver, innlegging i funn- og fotobaser, utarbeiding av lister (funn, foto,

prøver, strukturer), samt utgravningsrapport. Prosjektleder er ansvarlig for kvalitetskontroll, samt

administrasjon, analyse og ferdigstilling av data og sluttrapport. Dette arbeidet er beregnet til 40

dagsverk, 300 timer.

Feltleder GIS er ansvarlig for behandling av kartdata, måledata, databasearbeid, digitalisering av

tegninger, utarbeidelse av georefererte fotogrammetrier, GIS-analyser og distribusjonskart, samt

rapport fra undersøkelsen av røysene. Dette beregnes til 16 dagsverk, 120 timer.

Samlet utgjør etterarbeidet 420 timer, tilsvarende 70  %  av arbeidstid i felt.

Konservering:  Det er sannsynlig at det vil fremkomme funnmateriale (organisk og metall) som vil

kreve konservering. Vi beregner 20 dagsverk for konservator, 150 timer. I tillegg kommer kr. 500,-
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pr. dagsverk for kjemikalier og utstyr i forbindelse med etterarbeidet, kr. 10.000,-. Postene blir kun

belastet ved konserveringsbehov.

Felttillegg:  Det er budsjettert med felttillegg i henhold til lokal særavtale for feltarbeid, for 4

personer i til sammen 60 døgn.

Drift

Diett/nattillegg:  Det er kalkulert med godtgjørelser i henhold til feltavtale (90% av statens satser for

innenlands reiser). Feltoppholdet er 15 arbeidsdager og 4 helgedager i felt for 4 personer, til

sammen 76 dager. Det skal ikke overnattes ankomst- og avreisedag, det er derfor beregnet

nattillegg for 68 dager.

Reiseutgifter:  Det er budsjettert med flyreise Tromsø-Bodø-Tromsø for 4 personer, kr. 24.000,-.

tillegg kommer leie av bil inkl. drivstoff og avgifter i 4 uker for frakt av utstyr og personell for daglig

transport i Bodø kr. 30.000,-. Feltutstyr vil bil sendt med Norlines Tromsø-Bodø-Tromsø kr. 40.000,-

Til sammen kr. 94.000,-.

Utstyr m.m.:  Større/tyngre utstyr. For prosessering av fotogrammetri og måledata i forbindelse

med feltarbeid og etterarbeid er det nødvendig med egnede kameraer, PCer og programvare.

Prosjektet belastes etter Norges arktiske universitetsmuseums satser for leie av lisenser og

kamera/PC som er i universitetsmuseets eie, kr. 1.000,- pr. arbeidsdag i felt, totalt kr. 15.000,-. I

tillegg kommer leie av totalstasjon, hvor satsen er kr. 1.500,- pr. dag i felt, totalt kr. 22.500,-. Til

sammen kr. 37.500,-.

Småutstyr:  Posten er beregnet ut fra 4% av brutto lønnsutgifter, jfr. Riksantikvarens budsjettmal av

2018.

Brakkeleie/toalettleie  inkl. frakt. Leie av en lunch- og funnbrakke samt et toalett, pris inkl. transport

og vask er estimert til kr. 35.000,-.

Internett og strøm.  For leie av aggregat og mobilt bredbånd er beregnet kr. 20.000,-.

Innkjøpt konsulentbistand og tjenester

C-14 prover. Vi mener det er nødvendig å utfore C-14 datering av både skjelettdeler og eventuelt

bevart organisk materiale eller trekull fra gravkontekster. Vi estimerer behov for datering av inntil 6

prøver, inkludert kostnader for treartsbestemmelser og 15N/14N for kostholdsanalyse. Pris pr.

prøve kr. 6.500,-.

Til sammen kr. 39.000,-.

Makrofossilanal ser. Vi budsjetterer med analyse av 6 makrofossllprøver fra utvalgte kontekster.

Prøvene analyseres ved Miljoarkeologisk laboratorium i Umeå. Pris pr. prøve kr. 2.800,-. Til

sammen kr. 16.800,- inkl. frakt.

Humanosteolo isk anal se. 44 timer a kr. 750,-. Til sammen kr. 33.000,-.
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Annet

I god tid før oppstart av undersøkelsene plikter tiltakshaver i samråd med Norges arktiske

universitetsmuseum følgende:

1. Klarere tilgang til undersøkelsesområdet for personale fra Norges arktiske

universitetsmuseum.
2. Rydde og fjerne busker og trær fra undersøkelsesområdet. Dette må skje på en slik måte at

undergrunn og kulturminner ikke blir skadet.

3. Klargjøre oppstillingsplass for letthus/toalett, samt parkeringsplass for biler i nærheten av

undersøkelsesområdet.

4. Fjerne gjerdet som går over id 38587-1. Arbeidet må foretas nennsomt og forsiktig slik at

undergrunn ikke skades. Sannsynligvis vil kapping av metallstolpene være det beste.

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver har anledning til stille tilveie med tjenester/utstyr som

brakke, toalett, strøm etc. Tilsvarende poster vil i så tilfelle bli trukket fra budsjettet. Spesifikasjoner

skal avklares med prosjektleder ved Norges arktiske universitetsmuseum i god tid før feltarbeidet

starter. Tiltakshaver har også anledning til å kreve administrativ forpleining. Budsjetterte utgifter til

nattillegg og kostgodtgjørelse vil da frafalle.
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Side 1

BUDSJETT- SÆRSKILT GRANSKING/SÆRSKILTE TILTAK ETTER KML § 10
Utførende instans UMAK
Tiltakskode/prosjektnr.
Prosjektnavn
Sted/gård, kommune, fylke
Kulturminnetype/objekt(er)
Askeladden ID nr.
Tidsramme i felt
Prosjektansvarlig
Tiltakshaver
Adresse

Bodø nye l!yplass
Bodo kommune
Gravrøyser
38587
20 dager
Anja Roth Niemi
Bodø kommune

Dato: 25.06.2019

LNNSUTGIFTER  ') Sum

Forarbeid
Prosjektled er/-ansvarl ig I.tr. 64 30.0 timer å kr 293,70 kr 8811,00

Utgravningsleder Ltr. timer å
Fellleder I.tr. timer %
lnnmå!ingfG IS I.tr. 59 30,0 timer a kr 268,10 kr B 043,00

I.tr. timer a
I.tr. timer a

kr 16 854,00

Feltarbeid
Prosjektleder/-ansvartig l.lr. 64 150,0 timer a kr 293,70 kr 44 055,00

Utgravningsleder I.tr. timer a
Fellleder I.tr. timer a
lnnmåling/GlS I.tr. 59 150,0 timer a kr 268,10 kr 40 215,00

Feltassistent I.tr. 59 300,0 timer a kr 268,10 kr 0 430.00

I.tr. timer #
I.tr. timer a

Andre lønnsutgifter, skifttillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjetttoklaring el.I)
kr 164 700,00

Etterarbeid
Prosjeklleder/-ansvarlig I.tr. 64 300,0 timer % kr 293,70 kr 88 110,00

Utgravningsleder I.tr. timer a
Feltleder I.tr. timer a
lnnmåling/GIS I.tr. 59 120,D timer % kr 268.10 kr 32 172,00

I.tr. timer %
I.tr. timer a

kr 120 282,00

Naturvitenskap/øvrig kompetanse  )
I.tr. timer a
I.tr. timer a
I.tr. timer a
I.tr. timer a

Andre lønnsutgifter
Konservering I.tr. 53 150,0 timer a kr 241.80 kr 36 270,00

Formidling I.tr. timer a
Interne styringsgruppe mdl I.tr. timer a
Felttillegg 80 døgn a kr 940.15 kr 75 212,00

kr 111 482,00

Sum direkte lnnsutg. kr 413 318,00

Sosiale utgifter (legg inn %-sats) [ 35,00]% av direkte lonnsutgitter kr 144661,30
Sum lønn og sos. utg. kr 557 979,30

Overhead 60 % av lønn o sosiale ut ilter kr 334 787,58

SUM samlete lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead) kr 892 767

tarts, este side



Side 2

DRIFT
Diett-/nattillegg
Dielt m/over. (ieltsats)
Natttillegg (feltsats)
Diett movern. (stat.reg.)

Nattillegg (stat.reg.)
Die11 6 -12 t (stat.reg.)

Diett 12 t u/ovem.(stat.reg)
Hotell, legitimert
Administrativ forp!.

Reiseutgifter  ")
Kjoregodtgjorelse (pr.km)
Bil leie (dag/uke/mnd.)
OHenllig transport (fly, tog osv,)

Norlin es

Utstyr m.m• )
Storre/lyngre utstyr
Smautstyr/arb. kler/verneutst.
Brakkeleie inkl. frakt

Toalettleie inkl. frakt
Konserveringsutstyr
Internett og strøm

overtart ta tortige side. kr

Sum

104 dager a kr 702,00 kr

100 netter a kr 391,50 kr

dager å
netter i
dager å
dager å
netter a
døgn a

kr

892 766,88

73 008,00

39 150.00

Uforutsett

km a
lkl. Drivstoff, avgifter (4 uker)

Fly
Frakt av utstyr Tromsø-Bodo tir

2500 NOK per dag a 20 dager

500 NOK per dag

Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester )
Konservering
Miljøovervåking
C-14 prover
Naturvitenskap )
Gravemaskin
Eksterne styringsgruppe medlemmer

Drift styringsgruppemøter
Trykkeutgfter
Makrofossilanalyser
Humanosteologisk analyse

6500 NOK per prove a 6 prover

2800 NOK per prøve a 6 prover

444 timer a 750 NOK per time

Inntil 1% av samlete lønnsutgifter

112 158,00

kr
kr
kr

30 oo ,ao
24 000,00

40 000,00

kr

kr

kr

94 000,00

50 000.00
35 710,68

35 000.00

kr
kr
kr

10 000,00
20 000,00

150 710,68

kr 39 000,00

SUM samlete driftsutgifter

SUM TOTAL

kr 16 B00,00

kr 33 000,00

kr 88 800,00
- - -- -

kr 89 276,60

kr 534 945

kr 1427712

') Føy til ytterlige stillingskategorier om nodvendig

") Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

Signatur:
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Andreas Skjetne, Lisbeth Skogstrand, Ingunn
Holm
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+47 98202805
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TELEFAKS
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ARK . P - Plansaker

409 - 410,414 Bodø kom. - No

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 9752
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 Bodø

F orslag til områdereguleringsplan for N y L ufthavn Bodø , gnr . 1 38 bnr . 1 974, Bodø
kommune, Nordland

T illatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner id.38587 , jf. kulturminneloven
§ 8 fjerde ledd

Vi viser til deres brev av 4.3.2019 , der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til forslag til
reguleringsplan for ny lufthavn, gnr. 138 , bnr. 1974, Bodø kommune . Vi vise r også til brev av
28.6.2019 fra Norges arktiske universitetsmuseum vedlagt forslag til budsjett og prosjektplan
for gjennomføring av arkeologisk gransking . Riksantikvaren viser dessuten til brev fra Bodø
kommune, datert 15.7.2019 hvor kulturminneforvaltningens høringsfrist settes til 14.8.2019.

Nærmere om planforslaget
Stortinget har vedtatt å legge ned den militære flybasen i Bodø. Store områder som hittil har
vært reservert for militær aktivitet, blir tilgjengelig e når Luftforsvaret trekker seg ut. I nasjonal
transportplan 2018 - 2029 er det besluttet at den sivile luft havna skal flyttes 900 m mot sørvest og
inn på det tidligere militære området. Dette vil frigjøre store områder for byutvikling. Bystyret
vedtok 30.03.2017 at ny sivil lufthavn skal planlegges gjennom en områderegulering. Hele
planområdet er gitt arealfore mål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur , jf. p lan og bygnings -
loven (pbl.) § 12 - 5 nr. 2). Det er ikke krav til ytterligere detaljregulering innenfor dette formålet.
Planen er i direkte konflikt med automatisk fredet kulturminne id.38587 , gravfelt .

Innenfor reguleringsområdet er det registrert tre sheltere for jagerfly som er forskriftsfredet i
medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner ( kulturminneloven ) § 22a og to gravrøyser
som er automatisk fredet i medhold kulturminneloven § 4 første led d pkt. j . Planen slik den
foreligger er i direkte konflikt med de tre forskriftsfredete shelterne og de t fredete
kulturminne t .

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse
i slik e saker, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 1 nr. 1.

Beskrivelse av kulturminnene
Shelterne
Tre bygninger er fredet i Landsverneplan for Forsvaret , i nventar nr 1040 (oppført 1969), 1041
(oppført 1969) samt 1042 (oppført 1971). Disse tre shelterne representerer eksempler på passiv
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sikring av jagerfly og forteller en viktig historie om den kalde krigen og viktigheten av
Luftforsvaret i Norge i etterkrigstiden.

Verneklasse 2.
I landsverneplan for Forsvaret er hangar 9 valgt ut til verneklase 2 med verneverdig eksteriør.

De automatisk fredete kulturminnene
I forbindelse med utbygginga av flyplassen på 50 - tallet ble det påvist og undersøkt flere
gravminner . I forbindelse med ku lturminneregistreringer for Økonomisk Kartverk i 1972 ble de
fleste av registreringene fra 50 - tallet gjenfunnet. I tillegg ble det også registrert nausttufter i
Melkvika. Siden den gang er det foretatt omfattende utbygginger og terrenginngrep , og i
forbind else med fylkeskommunens registreringer i 2018, ble kun gravfeltet, id.28593,
gjenfunnet. De andre må anses som tapt. Gravfeltet består kun av to små lave røyser, hvorav
den ene har omfattende skader.

Røys 1 er delt i to av et høyt gjerde og det later til at toppen av røysa e r blitt fjernet . Den
fram står i dag som en sirkulær steinlegging på ca . 4 - 4,5 m, med runde steiner liggende i
sirkulær formasjon uten vegetasjonsdekke. Sentralt i røysa står en gjerdestolpe, og her er det
gravd et dypt hull ned i marka.

Røys 2 ligger på en bergknaus øverst i ei svak, vestvendt skråning . Den fram stå r som intakt , er
ca . 4 m i diameter og er ca . 0 ,3 m høy . I Ø - SØ - del av røysa kan det kanskje anes en liten , inntil
0,3 m bred fotgrøft, men dette er noe uklart på grunn av det kuperte terreng .

Nordland fylkeskommune bemerker
Nordland fylkeskommune fram hever at det er nødvendig å bygge ny lufthavn i Bodø, og
tiltaket er et svært viktig samferdselstiltak for Nordlandssamfunnet . Den valgte løsningen vil
dessuten frigjøre store arealer for fram tidig byutvikling som muliggjør utviklingen av en mer
kompakt og bærekraftig by . Fylkeskommunen mener at samfunnsinteressene er så viktige at de
anbefaler at det gis dispensasjon fra kultur minneloven § 8 fjerde ledd med vilkår om arkeologisk
u ndersøkelse av gravfelt id . 38587 .

Norge arktiske universitetsmuseum , UMAK , bemerker
UMAK anbefaler at det gis dispensasjon i medhold av kulturminneloven § 8 fjerde ledd slik at
område - reguleringen for ny lufthavn i Bodø kan gjennomføres. Før tiltaket iverksettes m å det
foretas arkeologiske undersøke l se av id.38587 - 1 og 2.

Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
De forskriftsfredete shelterne
Riksantikvaren har vært i dialog med Avinor for å prøve å bevare de forskriftsfredete shelterne.
I brev fra Avinor, datert 18.6.2019 går Avinor grundig gjennom de mulighetene og
begrensningene som ligger i de planlagte tiltakene, og konkluderer med at det er mulig å
bevare et av shelterne (anleggsnr. 1042), me ns de to andre shelterne ikke kan bevares hvis den
planlagte flyplassutbyggingen skal gjennomføres.

Riksantikvaren har gått gjennom Avinors begrunnelser, og finner at de aktuelle samfunns -
interessene er så viktige at det bør kunne vurderes en avfredning a v to av shelterne. En prosess
for avfredning er en egen prosess med saksbehandlingsrutiner hjemlet i kulturminneloven, og
som gjennomføres uavhengig av planprosessen etter plan - og bygningsloven. Men ettersom en
slik prosess tar noe tid, bør den startes i god tid før de fysiske tiltakene er planlagt gjennomført.
Riksantikvaren kan fatte vedtak om at de to flybunkerne skal avfredes , og ved forskriftsendring



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 9752
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

3

fjerne disse fra Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret . Vedtaket
om forskriftsendringen må sendes ut på offentlig høring. Riksantikvaren vil kunne sette vilkår
ved avfredningsvedtaket. Eksempler på vilkår vil kunne være å vurdere å frede andre
kulturminner knyttet til den kalde krigen i Bodø, som et kompenserende tilta k i forbindelse
med at de to shelterne må avfredes. Grundig registrering og arkivmessig bevaring av de fredete
kulturminnene kan være andre eksempler. Fredningen etter kulturminneloven er det strengeste
vernet bygninger og kulturminner har i Norge. Det er k un i spesielle tilfeller der store
samfunns - messige hensyn må tas, at Riksantikvaren vil vurdere avfredning.

Når det gjelder den tredje shelteren som skal bevares, så må dette vises i plankartet. Shelteren
må reguleres til hensynssone d) H730, og få følgende bestemmelse:

Shelter med inventarnummer 1042 er fredet gjennom forskrift med hjemmel i kulturminneloven,
og skal forvaltes i henhold til bestemmelsene i fredningsforskriften og kulturminneloven.

For å sikre shelterens nærområde, og det nære samspillet med terrenget som var viktig ved
byggingen av shelteren, må et nærmere angitt område reguleres til hensynssone c) H570.
Arealet er avmerket på vedlagte kart, vedlegg 4 .

Området må få følgende bestemmels e

Rishaugen og arealet rundt shelter 1042 skal bevares for å vise sammenhengen mellom terreng og
bygging av sheltere n . Det må sikres adkomst til sheltere n slik at vedlikehold og tilgang kan
gjennomføres.

De to shelterne som Riksantikvaren åpner for å a vfrede skal markeres på plankartet med
bestemmelsesområde. De skal ikke markeres som hensynssone d) H730.

Riksantikvaren forutsetter at plankartet og reguleringsplanbestemmelsene oppdateres i
henhold til anvisningene som er gitt her.

Verneklasse 2
I ht. kapittel 3.1 5 Ansvarsfordeling i statleg kulturminneforvaltning i veilederen Overordna føresegner
gitt i kongeleg resolusjon , skal Riksantikvaren ha melding dersom objekter i verneklasse 2 s kal
rives . Foreligger det slike planer for Hangar 9 ønsker Riksantikvaren melding om dette.
Riksantikvaren vil vanligvis be om at kulturminnet dokumenteres i forbindelse med en slik
prosess.

De automatisk fredet kulturminnene
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke - fornybare ressurser, og arbeide for at
kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn og hensyn til samfunnet. I denne
saken er område regulering en forankret i nasjonal transportplan, og således i overordna
nasjonale interesser.

Riksantikvaren finner at område regulering for ny lufthavn, Bodø kan godkjennes under
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk gransking av de berørte kulturminnene , før
tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte plan kart datert 04.01.2019 . I henhold til
kulturminneloven § 10 skal arkeologisk e granskinger bekostes av tiltakshaver.
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Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen , herunder endelige kostnader og
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk gransking normalt bare lar seg gjennomføre i
sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette.

Tiltakshaver må varsle Nordland fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen
ønskes realisert. Riks antikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen . Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Ifølge Tromsø museums forslag til budsjett er en gransking b eregnet å koste inntil kr 1 427 72 1, -
(201 9 - kroner og satser). Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til budsjett og
arbeidsomfang før vedtak etter kulturminneloven § 10 blir fattet .

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk gransking av de t
berørte automatisk fredete kulturminne t id. 38587 , som er markert som bestemmelsesområde #1
H730_4 i plankartet.

Det skal tas kontakt med Nordland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Riksantikvaren ber Nordland fylkeskommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Bodø kommune. Vi ber også om at foreliggende
uttalelse fra Riksantikvaren til Nordland fylkeskommune i sake n, vedlegges fylkeskommunens
endelige uttalelse til kommunen.

Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke finner å ville reise innsigelse mot planen,
må fylkeskommunen umi ddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall
normalt reise innsigelse mot planen.

Konklusjon
Riksantikvaren forutsetter at reguleringsbestemmelsene og plankartet rettes opp i henhold til
det som er krevd i dette brevet.

Vennlig hilsen

Kristine Johansen ( e.f.)
seksjonssjef

Lisbeth Skogstrand
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Vedlegg: 1. Prosjektplan og budsjett , datert 28.06.2019
2. Reguleringsplankart
3. Kart med hensynssone

Kopi til: Tromsø museum - Universitetsmuseet i Tromsø, Postboks 6050Langnes, 9037
Tromsø
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